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احلمُد � رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله الطيبني 

 .الطاهرين

برعايته اإلهلية  اسبحانه وتعاىل، الذي أحاطن) هللا(تقدم به إىل املنعم الباري عزَّ وجل نأول الشكر وآخره 

 .حنو البحث العلميا الصرب والقوة يف شق طريق انكل عسري، وأهلم  لناالعظيمة، ويّسر 

 ه من حسن رعاية ورحابةا؛ ملا أبدمجعي الفاضل �إىل أستاذ ناعظيم امتنانو  �وتقدير  �توجه خبالص شكر نو 

  ...من توجيهات ونصائح سديدة ومالحظات قّيمة ومستمرة نال هصدر وروح علمية خملصة، وما قدم

 وأعطا� نايف عمل و إىل كل من ساند� ،كمل اخلطواتنل �أمر  وشاطرو� �وإىل كل من شدوا أزر         

حىت لو كان بكلمة تشجيع واحدة، فلوالهم  ناإىل من زرعوا التفـاؤل يف درب نا،القدرة واإلصرار يف حتقيق هدف

  .جزاكم هللا عنا خري اجلزاء... يف حقهم  بعد هللا سبحانه وتعاىل العتذر القلم عن رسم الكلمات

 بوطوبة نصرية، سحنني اسية: الطالبتني
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 مقدمة

 

 أ 
 

من  اإلنسانواحد من الفنون التي یبدع فیها العقل ال�شر�،و�تذوقها  التش�یلي�عد الفن   

خالل المعارض التي ساهم تساهم  في رفع مستو� الف�ر ونشر الحب واالطالع على ثقافة 

 .واألممالشعوب 

��اقي الفنون �صفة عامة في متناول  مدارسهالفن التش�یلي �مختلف  أنو�لنا �علم      

وال یتطلب شروطا ومستو�ات علم�ة ،بل شرطه  إنسان أ��مارسه  أنالجم�ع و�ستط�ع 

 .في ذاته اإلنسان ��تشفهاالمستو� الف�ر� والموه�ة التي :الوحید

مثل  ثهماأ�ح��ار العلماء المختصین في  أعمالوقد ساهم الفن التش�یلي في ترق�ة      

 .والكتاب األد�اء��ار  أعمالفي  أ�ضاوساهم  والمؤرخین وعلماء النفس ، آلثاراماء لع

عشر�نات  إلى�مفهومه المعاصر في الجزائر في الجزائر  التش�یليو�رجع ظهور الفن     

وال�حث  �أكملهوالذ� رغم تنوعه واختالفه وتعدده ی�قى تمث�ال لثقافة الشعب  القرن الماضي ،

في ظل تناقضات تضار�ت حول  ولو جزء منه ، بتأصیل، س�سمح في جذوره �حثا ش�قا

 .تحدید مصدره

لم تحدث  ة للفن المعاصر في الجزائر ،التش�یل�التي مرت بها الحر�ة  تطورات إن      

 أن وال عن ما أراده المستعمر ، �مغزل عما یدور في الحر�ة الفن التش�یلي في العالم ،

لتجر�د الشعب من ثقافته وترسیخ م�اد� غر��ة من خالل اعتماد  األولىبوادر ال��ون فمن 

 . ��ةو أور على مناهج ومذاهب فن�ة 

��ون لنفسه شخص�ة  آنسعى " �دناصر دوا:"رغم هذا نجد الفنان الجزائر المعاصر    

الق�م "دراستنا لتناول  تأتيوفي هذا الس�اق ، م تكو�نه في جو الثقافة الغر��ةرغ عر��ة ،

 ."ناصر دواد� " أعمالفي " �ة الجمال



 مقدمة

 

 ب 
 

ة المعاصرة  في التش�یل�العالمات ال�ارزة والمضیئة في سیرورة الحر�ة  إحد��حیث هو 

وتتغذ� أعماله الفن�ة  وألسلوبانه فنان استثنائي في التجر�ة  إذاالجزائر والوطن العر�ي 

مبررات  إلىتستند  كید�التأ �السر�ال�ة األحالم إلى ومجوداتهالواقع  أش�اءالتخیل وتحو�ل 

  .هادفة موضوع�ة

  : اهم�ة ال�حث -

ال�حث في تسل�� الضوء على دراسة الق�م الجمال�ة في اللوحة الفن�ة  أهم�ةتكمن   

وذلك من خالل تحلیل �عض لوحات للفنان المبدع .المعاصرة في الجزائر  ة�التش�یلوالحر�ة 

 .والرموز المستعملة والق�ام بدراستها األسالیبناصر دواد� لمعرفة �عض 

  :ال�حث أهداف -

  : تهدف هذه الدراسة الى  

  .المعاصرة الجزائر�ة ةالتش�یل�ابراز دور الفنان ناصر دواد� في بروز الحر�ة  -

  تسل�� الضوء على الق�م الجمال�ة في اللوحة الفن�ة  -

  .فنان ناصر دواد� الكشف عن الرسائل والدالالت التي �م�ن ان تحملها لوحات -

  :الموضوع اخت�ار دوافع -

  :منها هذه الدراسة نا نحو إجراءموضوع�ة وأخر� ذات�ة دفعت أس�ابهناك   



 مقدمة

 

 ج 
 

تتمثل في ان هذا الموضوع �عبر عن الق�م الجمال�ة وعن التذوق  :ع الموضوع�ةدوافال- 

  .الفني

ناصر  أعمال�الدراسة الق�م الجمال�ة في  واهتماميتتمثل في میولي  :دوافع الذات�ة ال-  

المعاصرة �الجزائر،و�ذا إعجابي بلوحات ناصر دواد� التي  ةالتش�یل�دواد� و�ذالك الحر�ة 

  .تحمل نوع من إسرار والتشو��

    :اإلش�ال�ة -

این تتجلى الق�م الجمال�ة في عناصر تكو�ن اللوحة وما : اآلت�ة اإلش�ال�ةو عل�ه �م�ن طرح 

مجموعة من  اإلش�ال�ةالمعاصرة �الجزائر؟ وقد انبثقت عن هذه  ةالتش�یل�دور الحر�ة 

مادور الحر�ة -هي عناصر تكو�ن اللوحة ؟  ما-هي الق�م الجمال�ة؟  ما: الفرع�ة األسئلة

هي أثر الق�م الجمال�ة في لوحات ناصر  ما-المعاصرة ومتى انتشرت �الجزائر؟  ةالتش�یل�

  دواد� ؟

  :المنهج -

الذ� یتضمن عدة مناهج من بینها منهج  امليكتعتمد هذه الدراسة على المنهج الت  

معرفي الذ� یت�ع دور الق�م الجمال�ة في أعمال الفن�ة،ومنهج التار�خي الذ� �میز الظواهر 

على  اعتمدناوقد ساعدنا في تت�ع تار�خ الحر�ة التش�ل�ة المعاصرة �الجزائر،�ما ، التار�خ�ة

  .المنهج الوصفي في الوصف وتحلیل اللوحات الفن�ة لناصر دواد�



 مقدمة

 

 د 
 

   :تالصعو�ا -

من بین أهم الصعو�ات التي واجهتني ضی� الوقت مقارنة �أهم�ة الموضوع وضرورة   

ثم تقس�م الدراسة إلى مقدمة  .�أجزائه وتزامن ال�حث مع فترة الدراسة واالمتحانات اإللمام

فقد جاء �عنوان الق�م الجمال�ة وتناول مفهومها  األولأما الفصل  .وثالثة فصول وخاتمة

المعاصرة  ةالتش�یل��ة الحر أما الفصل الثاني قد جاء �عنوان  .وعناصر تكو�ن اللوحة الفن�ة

أما الفصل الثالث فقد جاء �عنوان  .ناصر دواد� فنانیهاألشهر  ةیرة الذات�وس �الجزائر،

أما الخاتمة فقد  .تحلیل لوحات فن�ة للفنان ناصر دواد� وتناول رمز�ة اللوحة وجمالیتها

 على مجموعة من النتائج احتوت
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  :الفنيعناصر بناء العمل  -1

  :الوحدة و التنوع -1-1

هي تكاثف و ترا�� وتناس� عناصر اللوحة وارت�اطها الوثی� ب�عضها ال�عض وف� : الوحدة 

  . نظام معین ، وعدم وجود أ� عنصر خارج عن الموضوع

هو وجود ت�این بین العناصر الموجودة �الموضوع أو ت�این العنصر الواحد مثل : التنوع 

من عنصر لتماسك  للعنصر الواحد ووجود أكثر االتجاهيأو  ألحجميالت�این اللوني أو 

، ال �ستلزم التنوع قدرا �بیرا من التنوع بین الوحدات ، فال�ساطة والتنوع اللوحة �ش�ل عام

 . غیر متضادین

 : ولتحقی� الوحدة والتنوع في العمل الفني یتم عن طر��

 . حجم األش�ال -

 وضع�ة األش�ال في اللوحة  -

 . تكرار األش�ال واأللوان  -

 .)تضاد أقصى أب�ض و أسود( تضاد الق�م اللون�ة  -

 (.... احمر اخضر ازرق برتقالي(تضاد األلوان  -

  . �شدة فهما ��مالن �عضهما ال�عض عنصرا الوحدة والتنوع متالزمان ومرت�طان* 
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  : اللون  -1-2

هو احساس تع�سه لنا العین نتیجة تحلیل الضوء االب�ض، وهو صفة و اثر ینتج من   

، سواء اكان لون ص�غي او ضوئي، وهو ش���ة العین فتقوم بتحلیل ثالثي اللون لما تشاهده

و الجمال�ة الش�ل�ة، و اخت�ار  عامل من عوامل تقدیر االش�اء و اضافة الت�این بینهما

االلوان في تصم�م االش�اء امر مهم وذلك الن االلوان ال تظهر المظهر فق� بل لها اهداف 

ومعان اخر�، فال �م�ن اخت�ار االلوان �ش�ل غیر مناسب النها تؤثر سلب�ا او ایجاب�ا حسب 

  1.قةاخت�ارها، ولن تنجح التصم�م في حال تم اخت�ار االلوان الغیر منس

و اللون �عد اهم العناصر في العمل الفني، و االكثر اهم�ة �النس�ة للفنان حتى �عبر '  

، بهذا 2"موس�قى الفنون المرئ�ة، وقد تختلف ق�مة الموس�قى و ا�قاعاتها"عنه اح�انا �انه 

المعنى یتضح ان الفن له اوتار و لها تفاعل في مشاعر و فطرة االنسان، حیث تتحول 

  .اللون الى نسیج �عزف عل�ه الفنان بخصوص�ة ذات حلم موس�قي أوتار

ر و جوانب عالقة الفنان سواء �فطرته �مثا�ة مشاع األوتارتلك حیث تعتبر    

الم�تس�ة او الف�ر�ة على صعید بیئته الثقاف�ة و االجتماع�ة و�عید عن المستو�  اإلنسان�ة

، لیرتفع و �علو الى عنان السماء، واللون هنا ع�ارة عن س�ون للموس�قى ال�صر�ة الدنیو� 

                                                           
  .34، ص 2015، القاھرة، 01ط محمود البسیوني، تربیة الذوق الجمالي، دار المعارف،   1
، 01الثقافیة، ط الشؤون أیاد عبد هللا حسن، التكوین الفنیي للخط العربي وفق اسس التنظیم، وزارة الثقافة العامة، دار   2

  .148، ص 2003بغداد، 
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وصمتها و الفن هو ضجیج وصخب المشاعر وحوارها، فهو االش�ال ونموها و صراع 

  .�صرختها األلوان

�عتبر �ذلك مفهوم اللون و استعماله في اللوحة التش�یل�ة و الذ� ��تسب طاقات   

الوضوح و الدقة في تلك االعمال،  أقصى، �حق� الفن�ة األعمالدة في تعبیر�ة و جمال�ة عدی

فمعرفة اللون و خواصه ال �م�ن ادراكها �عید عن �ونها ظاهرة فیز�ائ�ة مصدرها الضوء و 

�ه ال�صر، و�التالي دراسته لها المرئ�ات في الطب�عة، الن �ل لون �حمل ترددا معینا یتاثر 

  3.و و ع�سها األلوانالقابل�ة على امتصاص 

�دافع هنا �عتبر التاثیر النفسي و الخبرة العمل�ة للفنان و توظ�فها في العمل الفني   

لمواد التي �متلكها وصوال الى التعبیر الجمالي، وعلى هذا االساس فاللون �عتبر من اقو� ا

الفنون الفنان و �ستخدمه في عمله الفني، حیث �مثل اللون طاقة تعبیر�ة و جمال�ة �بیرة في 

بجم�ع ا�عادها حیث �عني استخدام الق�م اللون�ة بتقن�اتها المختلفة و تاثیراتها الفیز�ائ�ة على 

  .ال�صر� و من ثمة االحساس بها اإلدراك

أن اللون �الضوء، وهو ظاهرة و مفهوم "هو " د��ارت"في المفهوم الحدیث للون عند   

�صر� س��ولوجي، فاللون و  إحساس�من�ه فیز�ائي،  اإلشعاعقوة س��ولوجي �عتمد على 

                                                           
  .148، ص السابقالمرجع   3
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الضوء لهما عالقو وث�قة، واللون �شمل �ل مظاهر الضوء �ما في ذلك االختالف في الوقت 

  4.و الفضاء

و من ثمة �تلة العمل الفني فان تاثیر الضوء و ولكون اللون یدخل في تكو�ن المادة   

حق� بترتیب السطوح التي تكون الكتل على هذا الظل عل�ه قد �عني اللون، و یبدو ان ذلك یت

فاللون معرض للتغییر �سبب نوع�ة و �م�ة الضوء المنع�س عل�ه، فهو یت�این تارة االساس 

ف��ون �اردا مرة و قان�ا مرة اخر� فتختلف داللته على اختالف توز�ع الضوء على سطح 

  .العمل الفني

  :الملمس -1-3

الممیز ألسطح المواد �الخشب الملمس �انه المظهر الخارجي " و�ستر"�عرف قاموس"  

، و الملمس في العمل الفني و المعادن والذ� ینشا من ترتیب جزئ�اتها او مقوماتها االساس�ة

حق� أ�ضا عن �ه عن طر�� حاسة اللمس فق�، وأن إدراك الملمس یت اإلحساسال �عني 

اس العقل �الق�م السطح�ة و تخیلها ظاهرة �طل� علیها أح�انا طر�� الرؤ�ة ال�صر�ة، فإحس

فالملمس هنا حسب ال�احث ع�ارة عن مجموع الخواص ،5"المعادل ال�صر� لإلحساس اللمسي

الممیزة و المحددة لمختلف االسطح التي نمیزها و نتحسسها �اللمس عن طر�� الید البنائ�ة 

                                                           
  .148، ص السابقالمرجع   4
تھامي محمود تھامي، القیم الجمالیة لتقنیات الفن التشكیلي في عمل افالم تحریك ثالثیة األبعاد، رسالة دكتوراه في الفنون   5

  .91، ص 2009جامعة المنیا،  -الجمیلة دمحم علي محمود خاطر، كلیة الفنون: تحت إشرافالجمیلة، 
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احداهما عن االخر� بل التر�یز على تحدید من جهة و العین من جهة اخر� دون تفضیل 

  .المالمس �صر�ا �نوع من الفطنة لد� المتلقي

وللملمس في العمل الفني اهم�ة �بیرة �ونه �دلیل على حالة العمل التش�یلي من جهة   

، وال یجب ان ننسى تاثیر ق�مة الضوء على و طب�عة موضوع العمل الفني من جهة اخر� 

من مختلف الزوا�ا و سطوع مت�این، وهنا �م�ن القول �ان للمالمس  المالمس و انع�اساتها

  .�عنى �المالمس غیر المنتظمة آخرنوعین احدهما �عنى �المالمس المنتظمة و 

 النظر حاسة أو اللمس حاسة على اعتماداً  وتحسسه معرفته �م�ن ملمس سطح لكل  

 الخشونة حیث من آلخر سطح من السطوح هذه وتختلف السطوح، مالمس تمیز الذ�

 بتلك تتصف التي الخامات خصائص ومعرفة.والالمع والشفاف، والصلب، واللین، والنعومة،

 تلك من ینتج أن �م�ن ما لتفاد� ضرور�  أمر لطال�ه تقد�مها قبل المعلم قبل من المالمس

 تلك من القصو�  االستفادة آخر جانب ومن جانب، من الطالب على أخطار من الخامات

 الخصائص على الملمس و�دل. ورائها من تحق�قها المراد الفن�ة الخبرات لتحقی� الخامة

 عن منها ونتحق� ال�صر�، الجهاز خالل من علیها نتعرف الخاص�ة وهذه للمواد، السطح�ة

 من السطح و��ف�ات الضوء بین للتفاعل �نتیجة �ظهر السطح وملمس اللمس، حاسة طر��

  . الثقل ودرجات والخشونة النعومة حیث

 الصفات تع�س انع�اسها و��ف�ات دالموا سطح على المنع�سة األضواء �ثرة وان  

 سمة هي سمة لها �ضیف ما وغیرها، والثقل والخفة واللیونة الصال�ة مثل الخاصة الجسم�ة
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.  والفنانون  المصممون  منها استفاد ما �ثیراً  جمال�ة إ�حاءات �عطي فالملمس الجمال

 – خشنة مالمس – ناعمة مالمس( إلى) الدرجة( حیث من السطوح مالمس وتصنف

 مالمس – حق�ق�ة مالمس( إلى) النوع( حیث ومن) منتظمة غیر مالمس – منتظمة مالمس

 )إیهام�ة مالمس – صناع�ة مالمس – طب�ع�ة

ونر� ان هناك ارت�ا� وثی� بین اخت�ار الفنان للخامة التي سینفذ علیها تصم�مه 

، فملمس الرسم المائي یختلف عن ملمس الرسم �األلوان الز�ت�ة ، وقد �الملمس الذ� یر�ده 

 .للفرشاة  مثال �التحرك وترك �صماتها) المصمم(�سمح الفنان 

  :المساحة -1-4

والمساحة  –و�ش�ل مساحة ) في اتجاه مخالف لالتجاه الذاتي(هي ب�ان حر�ة الخ�   

وتحدد الحدود الخارج�ة أل� حجم، لها طول وعرض ول�س لها عم�، وهي محاطة بخطو� 

  6.فالمساحة تعني عنصر مسطح أولي أكثر تر�ی�ًا من النقطة والخ� 

والمساحة قد تكون مر�ع أو دائرة أو مثلث أو أ� ش�ل هندسي آخر مفرودًا وقد تكون   

نتیجة لدمج أكثر من ش�ل مع أجزاء �عض التجر�ب من حذف أو إضافة وغیرها  إلنتاج 

�ع خاص ، وقد تكون المساحة ذات ش�ل عضو�، أو قد تجمع بین مساحة ذات طا

العضو� والهندسي، وللمصمم ح� اخت�ار وتكو�ن مفرداته الخاصة �ه، �ما إن المساحة 

                                                           
6 : ، نشر بتاریخالعراق/ مجلة جامعة بابل ،جمالیة التكوین الفني في رسوم رافع الناصري ،سالم حمید رشید  

  https://www.alnaked-aliraqi.net/article/67205.php: 15/06/2021: ، أطلع علیھ بتاریخ27/08/2019
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�ش�ل عام هي الفراغ المحصور والمحدد بین الخطو�، وهي وحدة البناء للعمل الفني وهي 

  . أكثر تعقیدًا من النقطة والخ� 

وز�عها، ترت�� �طب�عة موضوع التصم�م و�ذلك األسلوب الذ� ینتهجه إن المساحة وت"

المصمم، مع مراعاة القوانین التصم�م�ة التي تجعل من الموضوع المصمم موضوعًا ناجحًا 

     7."ومؤثرًا 

  :فضاء العمل الفني -1-5

 �عرف الفضاء فن�ًا �أنه الحیز الوحید الذ� نتعامل معه تش�یل�ًا فإن �ان ذا �عدین  

أو فضاًء ، أ� إن الفضاء الفني ل�س   �ان سطحًا وٕان �ان ذا ثالثة أ�عاد �ان حجماً 

نافذة ذات ) مجسمة أو مسطحة ( الن الفضاء من وجهة الفنان ع�ارة عن مساحات    فراغا

فالفضاء في الفنون المسطحة ذات ال�عدین ،  ،والكتلمة وأهم�ة عظمى في توز�ع األش�ال ق�

�عتمد على اإل�حاء في تحقی� ال�عد الثالث ـ �العم� ، فهو سطح مستٍو فضاء غیر حق�قي ، 

، یبني الفنان نظامه التش�یلي عل�ه وهو مقید �ما بین ید�ه من حجم ونسب السطح الذ� 

  .یتعامل معه ، إذ یرتب أش�اله �حیث تشغل مواقعها في هذا الفضاء

وهو عنصر فعال �ساعد على  الفضاء في اللوحة أو في النحت ال�ارز حق�قة قائمة ،و   

مع الفضاء في وجود متكامل لالثنین ، أو  توحید العمل الفني وترا�طه من خالل تنظ�م الكتل

                                                           
  https://www.alnaked-aliraqi.net/article/67205.php: المرجع نفسھ   7
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مع الفضاء  و�عد المنظور احد العوامل التي لها التأثیر القو�  عن طر�� تداخل العناصر

، و�تحق� العم� على الرغم من عمقها المستو� و ، اك العم� الفضائي في هذه الفنون في أدر 

  .وآخر الفضائي �ذلك عن طر�� التالعب في الحجم �النس�ة ل 

و�ذلك بتراكب األش�ال �عضها ب�عض ، وأ�ضا �ظهور أش�ال معینة في مقدمة    

الصورة و�عضها اآلخر في مؤخرتها ، وهذا ما نجده متحققًا في المثال الساب� للفنان 

فللفضاء في الفنون المسطحة ذات ال�عدین .  )ولیدو داف( ، وفي لوحة ز�ت�ة للفنان ) دوناتلو(

الحیو�ة �النس�ة للصورة ، ومن�ع قوتها ، وهو أ�ضًا من�ع خداعها " فهو المساحة    أهم�ة �بیرة

للواقع أو تصو�رها لعالم الفنان نفسه، حیث تتحرك فیها األش�ال تحت القو� المحر�ة للخ�ال 

  8" .التصو�ر� وحده

  :�م�ن إدراكها جمال�ًا داخل التكو�ن وخارجه، وهي هناك ثالثة فضاءات

  .خارج تكو�ن اللوحة) �وني(فضاء  -1

  .داخل تكو�ن اللوحة) مغل�(فضاء  -2

  .متداخل مع عناصر تكو�ن اللوحة) ضمني(قضاء  -3

                                                           
  .66- 58ص, عمان , 1ط, 2009, مجلة فنون تشكیلیة , أسس التكوین , قصي طارق   8
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الفضاء الواقعي المعاش من سماء وأرض ومابینهما، ��ل ما ).. الكوني(�شمل الفضاء   

وهذا النوع من الفراغات یتم . تتالئم مع حالة اإلنسان النفس�ة والعاطف�ةتفرزه من تعبیرات 

  9.التفاعل بینه و�ین اإلنسان شعور�ًا من خالل عمل�ة وجدان�ة خالصة

، والذ� تحدده أ�عاد هندس�ة ول�س له "المجرد"فهو الفضاء الضمني ) المغل�(أما الفضاء    

  ).طول وعرض(ة عن مساحة خال�ة ذ� �عدین فهو ع�ار . أ�ة قوة تعبیر�ة أو �عد تأو�لي

فهو الفضاء الذ� یتم تفعیله من قبل الفنان من خالل ) الضمني(أما ف�ما یتعل� �الفضاء    

إسقا� �اقي عناصر التكو�ن عل�ه لتضفي على العمل الفني �عدًا تعبیر�ًا وجمال�ًا خاصًا 

  دالل�ًا وتعبیر� ) مفتوح(طل� اء م، الى فض)محدود(من فضاء مغل�  -من خاللها -ل�ستحیل

  :الخ� -1-6

للخطو� وظائف عدیدة فهي تقسم الفراغ وتحدد األش�ال وتنشئ الحر�ات وتجز�   

عندما �ستخدم الفنان الخطو� لتقس�م الفراغ فإنه یهتم بإیجاد فواصل ممتعة ... المساحات 

وانصرف عنها لخلو ش�لها بینها فإذا ما انقسم الفراغ إلى أقسام متساو�ة أدر�ها العقل �سرعة 

مما یدعو الستمرار التأمل وعلى الع�س من ذلك إذا استحث الفنان نشا� عقل الرائي لبناء 

عالقة جمال�ة بین مساحة وأخر� فانه في هذه الحالة یرض�ه �المشار�ة في هذه المش�لة 

  .الجمال�ة 

                                                           
:   )الرسامین العراقیین أنموذجا(وسائل توظیف الفضاء في اللوحة التشكیلیة لدى الرسامین الشباب  ،عصام ناظم صالح  9

  https://search.emarefa.net: 447-446،ص ، 2011، 95العدد جامعة بغداد، / كلیة اآلدابمجلة دراسة تحلیلیة، 
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� التي تمتد رأس�ًا فللخطو� تأثیر نفسي توحي �ه إلى الرائي فمن المالح� أن الخطو    

من أسفل اإلطار ألعاله تبدو ثابتة فال هي صاعدة وال ها�طة ألن حدود اإلطار توقف 

حر�تها إلى االتجاهین فالعین تت�ع الخ� صاعدة إلى حافة اإلطار ثم تتحرك أفق�ا حوله 

هذا مع العلم �أن ... حتى �القیها خ� آخر �أخذها إلى أسفل مساحة التصم�م مرة أخر� 

لخطو� القصیرة المنظومة على ش�ل درج السلم والموضوعة بجانبي خ� أطول منها تساعد ا

في إظهاره �مظهر الحر�ة في اتجاه ما ألنها تز�د من أثر تحر�ه إلى أعلى قرب حافة 

  .التصم�م العل�ا

�ما تساعد على إظهار حر�ة الهبو� عند الحافة السفلى أما الخطو� المنحن�ة فهي    

ا عندما ترسم محاذ�ة لخ� مستق�م فتستط�ع العین حینئذ تقدیر امتداد المنحى ومداه أقو� تأثیر 

ولذا فنحن ندرك في الطب�عة منحنى ورقة الشجر �انجرافه عن استقامة خ� العرق األوس� 

وٕاذا جاز لنا ان نضع �عض القواعد في استخدام الخطو� لقلنا ان �ل تصم�م أساسه 

مستق�ما یؤ�ده ألن التصم�مات التي تقصر على الخطو� الخطو� المنحن�ة یتطلب خطا 

و�جدر بنا أن نذ�ر هنا سؤاال هاما هو ما الذ� .. المنحن�ة توحي �ش�ل الدیدان أو األحشاء 

  .یجعل الخ� المنحنى خطا جم�ال 

و�جیب أحد الفنانین قائال �أن الخ� المنحنى یتصف �الجمال عندما �عبر عن   

إننا نستمتع �التنوع في الخطو� �ما نحب التنوع في �ل ..  مشاعر الشخص الذ� یرسمه

شيء آخر فهناك الت�این بین الخطو� الرف�عة والخطو� السم��ة و�ین الخطو� المقوسة 
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وهناك الخطو� المنحن�ة وهي ع�ارة عن خ� مقوس استقامة أحد طرف�ه وهي .. والمستق�مة

�مة ،إن ح�اتنا ملیئة �األش�ال الخط�ة تجمع بین ما بها استمتاع الخطو� المقوسة والمستق

ونحن نستمتع بها عندما نعیها ولكننا ال نستمتع بها استمتاعا �امال إال إذا بدأنا في 

استخدامها لخل� وحدات فن�ة من إنتاجنا الخاص �عتمد �ثیرا على مهارتنا في معالجة 

  ... الخطو�

�معنى أنه ماهر في رسم �عتقد �عض الناس أن الفنان شخص قادر على الرسم   

الخطو� واألصح من وجهة نظرنا أن نقول ان الفنان الرسام هو الشخص القادر على ابتكار 

األش�ال وتنظ�مها �طر�قة معبرة ألن �ثیرا من الناس �ستط�ع ان یرسم صورة مماثلة لشيء 

مح�� �ه أو ما ولكنه ال �قدر أن یر�� بین هذا الرسم وأرض�ة خلفه أو بینه و�ین اإلطار ال

بینما نجد �عض الناس غیر الماهر�ن في الرسم قادر�ن على , بینه و�ین صورة شيء آخر 

  10.تجم�ع األش�ال مع �عضها �ش�ل معبر مؤثر ف�ه �ثیر من الق�م الفن�ة

  :الش�ل-1-7

ینشأ الش�ل عن تتا�ع مجموعة متجاورة ومتالحقة من الخطو�، إذ یؤد� ذلك إلى   

تكو�ن مساحة متجانسة تختلف في مظهر الحدود الخارج�ة لها �اختالف تكو�ن الخ� الذ� 

ینشأ عن تكراره و�اختالف اتجاه ونظام الحر�ة، فان �ل ش�ل من تلك المساحات له ��ان 

                                                           
 –عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع   ،جماھیرناصر التصمیم في العمل الفني التشكیلي، الع 10

  2017, 12أیار  - 14947العدد حلب،
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وتتخذ األش�ال في الفن عددًا . جزاء تكسب صفة الش�ل متكامل یتكون من مجموعة من األ

 –أش�ال مجردة  –أش�ال طب�ع�ة  –أش�ال عضو�ة  –أش�ال هندس�ة (من التصن�فات 

  ).أش�ال غیر موضوع�ة –أش�ال موضوع�ة  –أش�ال غیر تمثیل�ة  –أش�ال تمثیل�ة 

�ستقبله المتلقي  وتؤد� إلى معنى) داللة(إن العمل الفني رسالة مرئ�ة تحمل ف�رة "  

أو إشارة رمز�ة والف�رة أو الداللة هي مضمون العمل الفني ) أ�قونة(على ش�ل إما عالمة 

  11)."الرسالة ال�صر�ة التش�یل�ة(

والش�ل ع�ارة عن �ل ما �ح�� �اإلنسان من ظواهر وموجودات محسوسة �حیث �ش�ل 

الوعي ال�صر� والش�ل من الصورة ال�صر�ة لهذه الموجودات من خالل انع�اس الصورة في 

والش�ل نوعان األول طب�عي موجود في ) المثیرات وعمل�ة االستجا�ة هي عمل�ة إدراك الش�ل

  وهو �ل ما �ح�� بنا من ظواهر وطب�عة وغیرها ) من صنع الخال�(الطب�عة 

وان أنما� األش�ال تتعدد وتتنوع في الطب�عة من حیث �ونها هندس�ة أو حرة   

  س�ة تتعدد وتتنوع أ�ضا من حیث طب�عة التناسب بین أ�عادها وخصائصها واألش�ال الهند

وقد میز الفالسفة االختالف في أنواع األش�ال ومدلوالتها من حیث البناء الش�لي لها حیث   

                                                           
  . 173، ص  1966،  5مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف ، القاھرة ، ط : ـ یوسف  مراد 11
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أكد سقرا� أن جمال األش�ال الهندس�ة الناتجة عن حر�ة الخطو� و�مختلف أنواعها تمتلك 

  12.مال النسبي المح�وم زمن�ًا وفقًا ألهداف وجودهصفة الجمال الدائم ول�س الج

حیث أن األش�ال الغیر هندس�ة والتي هي من صنع اإلنسان حسب اعتقاده فهي مح�ومة 

  .بجمال نسبي محدد �الهدف الذ� وجدت من اجله 

أما أفالطون فقد میز بین األش�ال الهندس�ة واإلش�ال الطب�ع�ة والتي یر� �أنها   

دة �قیود المضمون الذ� تحمله لذلك فهي ال تعبر عن ص�غة جمال�ة أش�ال قصد�ه مقی

فهي ل�ست جمیلة (األش�ال الهندس�ة فهي دائمة الجمال وهي غیر مقیده  سام�ة مطلقة، أما

وهذه األش�ال ) أل� سبب �غیرها وٕانما هي جمیلة �طب�عتها وتشع سرورًا لتحررها من الرغ�ة

فیها �مثل أف�ارا مجردة وهي تحاكي المثل العل�ا �ع�س تعبر عن الجمال المطل� الن الش�ل 

  .الموجودة في الطب�عة فإنها غیر أزل�ه وهي فان�ة  المختلفة والتي هي �ل االش�ال األش�ال

و�ر� أرسطو الش�ل �امن بذاته وهو �ط�ع الشيء �الطا�ع الذ� یجعله منتس�ًا إلى هذا   

  13. النوع أو ذاك من أنواع الكائنات 

أعطى أرسطو حر�ة للفنان بتأس�س ش�ل �حاكي الطب�عة ولكنه غیر الش�ل حیث   

الموجود في الطب�عة ولكن �لما اقتر�ت األش�ال من البناء الهندسي �لما �انت اقرب إلى 

  .الجمال المطل� �ونها ال تحتاج الى التفسیر 

                                                           
،  1962الفن ، ترجمة وتقدیم كمال المالخ ، مراجعة صالح طاھر ، دار المعارف ، القاھرة ، حول : جورج فالنجان   12

  286ص 
  . 35، ص  1996، دمشق ،  1مفھوم في بنیة النص ، دار معد للطباعة والنشر ، ط: وائل بركات  13
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ها، سواء واألش�ال في الطب�عة ل�س لتغیرها واختالفها حدود، نتیجة الختالف مصادر   

أكانت طب�ع�ة، أم متغیرة �فعل تأثیرات ومواد طب�ع�ة ، مثل الصخور والتالل الصحراو�ة، 

  .وتأثیر العوامل الطب�ع�ة علیها �الر�اح واألمطار مسب�ة تغییرها 

وتتغیر وتتطور ت�عا له وللحاجة والمنفعة ) الفنان(والنوع الثاني هو من صنع اإلنسان   

الح�اة اإلنسان�ة، وتكون هذه النتاجات ذات رسالة إما جمال�ة أو من نتاجات لها عالقة �

نفع�ة ، �األعمال الفن�ة من منحوتات ولوحات فن�ة وغیرها ، وهده األش�ال تتولد في الغالب 

  14.من اإل�حاء الذ� تمل�ه األش�ال الطب�ع�ة على مخیلة اإلنسان 

ر الحسي و�ن�ة زمن�ة تعبر عن حر�ته من بن�ة م�ان�ة تعد �مثا�ة المظه(فالبد للعمل الفني 

ال�اطن�ة ومدلوله الروحي وان لكل فن مادته مثل اللون ، الملمس ، الحر�ة وغیرها غیر أن 

  15المادة الخام ال تكون فنا إال إذا امتدت ید الفنان إلیها فخلقت منها محسوسا جمال�اً 

مل الفني، و�ن�ة الش�ل أو وعل�ه یخضع الش�ل لعمل�ة تنظ�م العناصر التي یتكون منها الع

مجموعة عناصره فق�مته أعلى تعبیرا من النقطة أو الخ� أو الملمس،لذلك فالش�ل هو 

  16) .�ان� في بث الجمال في العمل الفني العنصر األساس �ما یراه الفیلسوف إمانو�ل

                                                           
ر ، كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة البنیة الشكلیة للون في الرسم العراقي المعاصر ، رسالة ماجستی: فرید خالد علوان  14

   . 63، ص  2004البصرة ، 
   33، ص  1983ة الكتب المترجمة ، حاضر الفن ، ترجمة سمیر علي ، دائرة الشؤون الثقافیة ، سلسل: ھربرت رید  15
ة األولى ، تصدر مفھوم الشكل في الخطاب المسرحي ، المجلة القطریة ، العدد األول، السن: باسم عبد األمیر االعسم . د  16

  . 37، ص  2001عن وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي ، جمھوریة العراق ، 
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فالفنانون على الرغم من اختالف أف�ارهم وموضوعاتهم ورؤ�تهم الفن�ة فأنهم متفقون   

على إن الش�ل الفني وجمالیته یتم عن طر�� مجموعة عناصر الخطاب الفني التش�یلي 

  والتي تؤسس الش�ل والمتمثلة �الخ� والملمس والمادة واللون والفراغ والموضوع 

  :و�حدد جیروم أن للش�ل وظائف جمال�ة ثالثة هي   

اه معین یرغب الفنان ان الش�ل �ض�� أدراك المتلقي و�رشده و یوجه انت�اهه في اتج  ـ 1

  .المنتج للعمل الفني أن ��ون توجه المتلقي إلى هذا االتجاه

ان الش�ل �أكمله یرتب عناصر العمل الفني على نحو من شأنه ابراز ق�مته الحس�ة  ـ 2

  .والتعبیر�ة 

  . 17ان للش�ل أهم�ة �حیث ال تكون للمضمون ق�مة بدونه فهو الذ� یدل عل�ه ـ 3

ومع إحساس الفنان ورؤ�ته الخاصة والفنان �لما ازداد وع�ه الفني وتحسسه   

لموضوعات الح�اة واألش�ال التي تثیره في الطب�عة أص�ح اقدر على اإلنتاج الفني القر�ب 

من ذهن�ة الجمهور و�التالي أكثر تأثیرا بهم ، وما یراه الفنان من موضوعات ذات أهم�ة 

ارات المختلفة من خالل أعمال اآلخر�ن ومد� التطور الفني لعالمه الفني ومشاهدة الحض

الحاصل وما هي المواد واألدوات التي استمد منها الفنانون عبر التار�خ �ل هذه العناصر 

                                                           
  229 - 195النقد الفني ، مصدر سابق ، ص : جیروم ستولینتیز : انظر17



الق�م الجمال�ة في العمل الفني                                     األولالفصل   

 

17 
 

تساعد الفنان على االنطالق برؤ�ته الصح�حة لتحقی� خطاب فني جمالي �حق� المتعة 

  .الجمال�ة لد� المتلقي 

 :التكو�ن-1-8

  :لغــــة -1-8-1

  :�حدد أصحاب المعاجم المفهوم اللغو� �مصطلح التكو�ن  

 فهو مصدر �ون الشيء ،رت�ه �التألیف بین أجزئه ، وتكو�ن العالم �ان بإرادة الخال� ، خلقه

  18.أ� إخراجه من العدم إلى الوجود

  : اصطالحا  -1-8-2

والتكو�ن الفني التكو�ن هو تلقین شخص دروسا وتوجیها في مجال ما �ش�ل م�ثف ،   

عامل أساسي في فن الرسم فهو �عني ترتیب م�ونات الصور أو طر�قة جمع لعناصر �حیث 

  .تنتقل العین من جزء آلخر دون ملل وهناك اختالف في تنظ�م التكو�ن في األش�ال

فالتكو�ن . هو بناء ش�ل او تصم�م المجموعة ومع ذلك فهو ل�س صورة  والتكو�ن  

شعور و�انه حالة الموضوع والمزاج�ة من خالل اللون والخ� والكتلة  قادر على التعبیر عن

  "النه ال یرو� الح�ا�ة انه التكو�ن ول�س الصورة من مختلف الجوانب هذا والش�ل

  .إذن التكو�ن هو تكو�ن عند الثاني وهو عمل�ة تجسید المعنى عند االول
                                                           

  4، ط  1، م  2004معاني المعجم الوسیط ، لمجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة   18
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معنى واحد وهو ان  ولكي نقترب من طروحات االثنین نقول انهما �قتر�ان من   

التكو�ن هو نتیجة ر�� ومزاوجة �افة عناصر العمل الفني لكي نصل الى الش�ل الذ� نر�ده 

ولكن هناك عدة عوامل او . او نطمح �الوصول إل�ه لكي نعبر عن حالة ما لموضوع ما

ها ور�طها معا على ش�ل التكو�ن عناصر البد من تواجدها لكي نحصل من خالل اندماج

هو الترتیب المعقول للناس في مجموعة ما من خالل استعمال التأكید، الث�ات،  والذ�19"

التتا�ع والتوازن لتحقی� الوضوح و�ما ان التكو�ن ل�س صورة �ما في رأ� االكسندر دین ، 

وانما هو بناء ش�ل او أش�ال من خالل التعرف �المجموعة المتواجدة في عمل ما ، حیث 

 المجموعة بتكو�ن تكو�نات معبرة عن روح العمل ، لتعطي بذلك �قوم الفنان ومن خالل هذه

 .جمال�ة

التكو�ن یدخل ��ل شيء فني، والتكو�ن �قترب من الفن التش�یلي �اعت�ار اللوحة إذن ف  

مؤطرة بإطار واحد ع�س  أ�ضا لها تكو�ن، ولكن تكو�ن اللوحة ثابت وذو مساحة محددة

  .سرحي الذ� �سیر وف� متغیرات النصالتكو�ن على سبیل المثال في العرض الم

  :جمال�ة الق�م التش�یل�ة في العمل الفني -2

لقد مارس الفنانون التش�یلیون نشاطهم ضمن االطار الثقافي العام للمجتمع، ووضعوا   

نصب اهتمامهم تحقی� المتعة للذوق العام من خالل تجار�هم الجمال�ة التي تظهر في 

انتاجهم الفني �استخدام الوسائ� المختلفة ومنه تمیز الفنان �الموه�ة، والقدرة على ان �حدث 

                                                           
  02:47.2017http://www.art.gov.sa/t15488.html-05-25  : الموقع االلكتروني 19
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امة الطب�عي لتتحول الى صورة مبتكرة ذات صفة جمال�ة محملة �المعاني تغییر في ش�ل الخ

  .و المضامین

نفع�ة، والفنون ومن ناح�ة اخر� �م�ن ان یخرجها من تصم�مات تستخدم الغراض   

التش�یل�ة �النس�ة للفنان هي وسیلة لتفر�غ الشحنات النفس�ة والمشاعر و التجارب االنسان�ة 

ف�ه �ما تؤثر في المجتمع، فالفنون وسیلة لتغییر و االتصال تؤثر  المختلفة في س�اق احداث

  .و المشار�ة الوجدان�ة للتجر�ة الجمال�ة التي تولد المتعة �الص�غ التش�یل�ة

من االش�ال�ات المتشع�ة، والتي تدور و�عد موضوع الجمال في اللوحة التش�یل�ة   

لف عن االخر، فعندما ظهر علم الجمال حوله أف�ار و اراء �ثیرة، قد تتف� مع �عضها و تخت

في القرن الثامن عشر وعرف �انه المعرفة الحس�ة �االش�اء اختل� في مفهومه مع " است�ط�قا"

  20.مفاه�م عدیدة �انت �عیدة عن مش�الت الفن

ینتج عنه صورة تتصف �الجمال�ة، هذه الجمال�ة تتاسس من عمل�ات فاالبداع الفني   

عقل�ة ادراك�ة، تحلیل�ة، تفسر النظام العام الذ� اص�غ على الصورة ش�ال ولمحتواها معنى 

یتصف �صفة الجمال، في االعمال ذات المعنى الرمز�، أو ف�صور الطب�عة ذات الحق�قة 

الذ� �حق� المتعة و �طب�عتها في النظام الجمالي الموضووع�ة القابلة للنقل و التي تتصف 

  .جمال االش�اء، وال �قفوم في معزل عن التقبل و الفهم االنساني

                                                           
  .102، ص 2015، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، 01محمود البسیوني، تربیة الذوق الجمالي، ط   20
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فهذا الفم االنساني هو محور التفسیر و الح�م الجمالي، وهو متغیر من زمان الخر   

مالي، ومن طب�عة شعب الخر، و�عمل علم الجمال على تت�ع هذا التغیر في فهم النظام الج

و�قوم بتحلیلها و استخراج نظر�ات تتوزاف� مع طب�عة هذا المفهوم االنساني المتغیر الذ� 

  .ی�حث في مش�الت متعلقة �الفن و التف�یر الجمالي

�عتبر الجمهور على اختالف طوائفه و افراده الذین یتعاملون مع الجمال �طر�قة   

خلقه، و�ساعد االخر�ن �ه و الجمال  شعور�ة، وعلى قدر الوعي �الجمال و الذ� �ساعد في

لذاته فالجمال فوقه وهو جمال �قصد �ه ذاته و �21مارسه االنسان �الفطرة و ل�س له هدف،

مرت�� �الخیر، والراحة النفس�ة، و �التقدم في السلم المدني وهذا ما �سعى ال�ه الفنان في انت 

  .�عطي صورة جمال�ة و ان یجامل عمله �ص�غة ذات حس جمالي

ال یخفى علینا ان التذوق الفني من بین اهم م�اد� تلقي االعمال الفن�ة، وهذا من و   

خالل مختلف المؤثرات ال�صر�ة في اللوحة التش�یل�ة، والختالف الفن التش�یلي و تنوعه من 

مرحلة اخر� خاصة ما �شهده في المرحلة المعاصرة �ان لزاما علینا التطرق الى مختلف 

لفني خاصة في اللوحة التش�یل�ة و التي هي محور �حثنا من خالل عناصر بناء العمل ا

  ".داود�"أعمال الفنان 

حیث یبدو جل�ا مد� اهتمام مختلف الفنان �الق�م التش�یل�ة داخل فضاء العمل الفني   

و التي تعبر هي االخر� عن دالالت مت�اینة لها عالقة �مضمون العمل الفني، وهي الق�م 

                                                           
  .102المرجع نفسھ، ص   21
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مشاهد من خاللها اكتشاف تفاصیل لوحته و مدلوالت �ل ق�مة دون �ذلك التي تم�ن ال

فصلها عن �اقي الق�م االخر�، فهي تش�ل لحمة واحدة في اللوحة التش�یل�ة وهذا على 

  .الرغمم من تعدد اتجاهات الفن و �ذا ت�این اسالیب اخراجه

�ات �صر�ة و من هنا یتجلى لنا مد� تاثیر الق�م التش�یل�ة المختلفة في اضفاء جمال  

فن�ة في العمل الفني، و هي المقومات التي �م�ن من خاللها ابداء الجمال او النفور اثناء 

مشاهدة اللوحة التش�یل�ة، إن االعتناء �الق�م الجمال�ة في اللوحة ال�صر�ة من اهم نواحي 

فن�ة االبداع الفني الذ� �سعى من خالله الفنان الى اخراج عملعه الفني وف� نظم و اطر 

�أن الق�م التش�یل�ة مدروسة �عیدة عن التكلف في تقن�ات بناء العمل الفني، �م�ن هنا القول 

  .على اختالفها فهي تش�ل وحدة �ل�ة في بناء العمل الفني
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  "ناصر دواد�"السیرة الذات�ة و الفن�ة للفنان  -1

ولد �العاصمة إ�ان .ناصر دواد� أحد المبدعین الجزائر�ین في الفنون التش�یل�ة   

الفن التش�یلي و دقة وفیها أجاد براعة , فیها نشأ و ترعرع, 1957الحق�ة االستعمار�ة سنة 

إذ �ان والده فنانا .المجال  بدأ من ورشة والده التي زرعت ف�ه ح�ا لهذا.المضمون 

تش�یل�ا عصام�ا حیث بدت بوازع توجیهه الفني الخالص واضحة من خالل انضمامه إلى 

" دمحم ساعود� " جمع�ة الفنون الجمیلة  و تعلمه لم�اد� الفن التش�یلي على ید أستاذ 

  1.م1972سنة 

في المدرسة  م1964مساره الدراسي بدأ سنة  أن تجدر بنا اإلشارة هنا إلى   

إذا �ان �حاول . م 1975ثم انتقل إلى المتوس� حتى عام .  م1971االبتدائ�ة إلى غا�ة 

لكن ح�ه لهذا األخیر جعله یتخلى عن الدراسة , الموافقة بین الدراسة و الفن التش�یلي 

إلى  �انضمامهبل دخل رحلة تخصص و ذلك , الثانو�ة و یتفرغ إلى الفن التش�یلي 

  2.م1975جمیلة �العاصمة سنةن المدرسة الفنو 

ثم السنة الثان�ة و الثالثة " ش�ر�  ليمس" حیث درس السنة األولى على ید األستاذ   

توج �شهادة . " ش�ر�  ليمس" ثم ختم العام الرا�ع �ذالك على ید " مارتناز"على ید أستاذ 

                                                           
1    Djamila Flici-Guendil. Diwan Al-Fen.Dictionnaire Des Peintres, Sculpteurs et 

Designers Algériens ,Algeria , ANEP 2007, p133. 

 
2  Ibid, p 133. 
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م و تحصل على منحة دراس�ة من 1979التكو�ن العام المسلمة من طرف المدرسة سنة 

حیث انتقل في نفس السنة إلى روس�ا لمواصلة الدراسة لمدة س�ع سنوات عام . المدرسة 

بدأ تأثره �المدرسة الواقع�ة منها للغة الروس�ة و ست أخر� لدراسة الفن التش�یلي حیث 

في روس�ا و اإلتحاد السوفیتي آنذاك �ان �منع على الفنانین و  ة واضحا و التي �انت راد

  . األد�اء االحتكاك �المدارس األخر� لظروف س�اس�ة

م مدرسا �مدرسة الفنون الجمیلة ب�اتنة و 1986د� إلى الجزار سنة اعاد ناصر دو   

خر� أ العت�اراتر� عن الروسي و ئالفن التش�یلي الجزا الختالفتخلى عن الواقع�ة نظرا 

  .قوة المالحظةشخص�ة تتعل� أساسا �التجر�ة و 

من رواد المدرسة السر�ال�ة في الجزائر �انت إرهاصات "ناصر دواد�"و �عتبر   

طاهر ومان أمام الجامعة المر�ز�ة �الجزائر " التأثر �السر�ال�ة من خالل جدار�ه الفنان 

لوحة 500وق عدد لوحاته و �متلك الفنان رصیدا �بیرا �ف 1975العاصمة و تحدیدا سنة 

  .1شارك بها في مختلف المعارض

" جولة في األحالم"تختصر في معرضه األخیر " ناصر دواد�" إن مسیرة الفنان   

هناك "حیث یؤ�د �القول .لوحة تؤرخ لتلك المسیرة من جوانبها المختلفة 38و الذ� �ضم 

                                                           
1 artabus الموقع اإللكتروني، 14/05/2021: ، دون تاریخ نشر، أطلع علیھ: www.artabus.com/douadi  
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بدا�ة من لوحتي التي أعمل تعبر عن �ثیر من التفاصیل التي عشتها �فنان تش�یلي 

�ما توجد لوحات .أنجزتها على الورق بتقن�ة األكوار�ل و هي تعود إلى سنوات التسعین�ات 

م إضافة إلى لوحات أخر� تمثل 2013على القماش بتقن�ة األكر�ل�ك أنجزتها سنة 

  1".م 2018م و 2013المرحلة الممتدة بین سنتي 

ألوان تتخذ صفة �الست���ة ما أن تجف  و نجد الفنان إستعمل ألوان أكر�ل�ك و هي  

�ما أنها تجف .طال ز�تي ولها قابل�ة على أن تثبت على الزجاج و ال�الست�ك أو على ,

�سرعة على ع�س األلوان الز�ت�ة التي تستغرق أ�اما �ي تجف و من خصاص األكر�ل�ك 

فتمنح , رور الوقتأ�ضا أنها ال تزنخ مثلما تزنخ األلوان الز�ت�ة و ال تصاب �االسوداد �م

  .العمل الفني عمرا و بهاء أطول

أما المواض�ع التي �فضل التعبیر من خاللها عما یختلج بین ثنا�ا نفسه المبدعة   

غیر أن ما یجمعها هو عالقتها الوث�قة ��ل ما هو , فهو ال �حصرها في موضوع �عینه .

ضوع القص�ة و حیث نجد لوحات تتناول التراث الوطني و أخر� تجسد مو . جزار� 

  .عمرانها و ثالثة �م�ننا أن نلمس فیها روح األل�سة التقلید�ة الجزائر�ة

: " و عالوة على �ل تلك االهتمامات الموضوعات�ة �ضیف نصر الدین �قوله   

الرقص الصوفي تناولت في �عض لوحاتي فن الرقص في �عض تجل�اته مثل ال�ال�ة و 

                                                           
1
 www.artabus.com/douadiالمرجع السابق،   
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هامي �ما �عمله من زخم فلسفي و ف�ر� و الذ� أعتبره مصدرا مهما من مصادر إل

  .إحاالت تار�خ�ة تمثل جزا معتبرا و رافدا أساس�ا من ثقافتنا العر��ة و اإلسالم�ة 

لم یتردد هذا التش�یلي في التعبیر فن�ا عن وجهة نظره إزاء أحد أهم مواض�ع   

منذ سنوات وهو قض�ة سور�ا التي تتفاعل أحداثها .الساحة الس�اس�ة في الشرق األوس� 

حیث جسد هذا الموضوع عبر �عض .لتضع مأساة من أ�شع مآسي األلف�ة الثالثة 

  .اللوحات 

�ما �میز أعماله حضور قو� للمرأة �اعت�ارها نواة المجتمع و العنصر الفاعل ف�ه   

فهي تمثل له األم و األخت و الزوجة و االبنة و الوطن شأنه شأن �ثیر من الفنانین و 

ن �عبرون دائما عن ارت�اطهم �المرأة في لوحاتهم و أشعارهم و المعروف عن األد�اء الذی

�معنى أن الفنان  1،مأنینة مستمدا من خل� آدم و حواءالفنان �میل إلى العزل و الط

ناصر دواد� في تعبیره عن نساء الجزائر لم �عد نماذج ح�ة للتعم� في دراستهن ووصف 

محددة اختیرت  امرأةمفاتنهن و تفاصیلهن بل یوضح للمتلقي أن المعن�ة �الرسم ل�ست 

صفاتها بل المقصود هو المرأة �ش�لها العام �رمز للداللة على م�انتها جمال للذاتها أو 

لمجتمع و دورها الفعال ف�ه و �ل ما یتضمنه هذا الرمز من عادات و تقالید و في ا

  .طقوس خاصة بنساء الجزائر

                                                           
1
  :35م، قواعد مھنیة و أخالقیة،  صاالعالمیة االیجابیة للمراة في االعال المعالجة،مشتركة  أرضیة عن البحث منظمة  

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/03/Professional-Journalist-Guide-Arbic.pdf 
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أحاول أن أتبنى نوعا من السر�ال�ة للتعبیر عن : " و یؤ�د نصر الدین �القول   

إلى  موجداتهمواض�عي و أحب أن أرسم دائما من خالل التخیل و تحو�ل أش�اء الواقع و 

  ".تى یتخذ العمل أسلو�ا خاصا و ن�هة ممیزة ح, أحالم 

عبر هذا أسلوب یبدو نصر الدین متأثرا �العدید من المدارس الفن�ة العالم�ة مثل   

فنانین من أهم ال, االنط�اع�ة و الرومانط�ق�ة و السر�ال�ة و التعبیر�ة و �ضیف عن ذلك 

و من " دوال ثروا " و " تا مار�س أرنس" و "سالفا دور دالي"  العالمیین الذین تأثر بهم

  .الفني " إس�اخم " الجزائر�ین فقد تأثر في �عض أعماله �أسلوب 

ر ال تنقصه المواهب ئو�ختم ناصر دواد� حدیثه �قوله إن الفن التش�یلي في الجزا  

ینقصه التأطیر و توج�ه تلك الطاقات و مرافقتها لتش� طر�قها إنما , موجودة ��ثرة  ألنها, 

داع�ا الهیئات المشرفة على شؤون التر��ة و التعل�م إلدراج مواد . الصح�ح على الدرب 

تر�و�ة تتحدث عن تار�خ الفن الجزائر� و العالمي ضمن المقررات الدراس�ة للمراحل 

  .  1التعل�م�ة المختلفة

للفنان تتجلى مالمح الحزن والشجن إذ تتجّسد في �ل “ تعبیر وتناغم“وفي معرض   

م اإلنسان�ة التي تن�عث من الوجوه التي تشتكي من واقع مّر عاشته ترك لوحة �عض اآلال

تسود المعرض حالة من الس�ون ، خطوطه المن�سرة واضحة على النواصي واألذقان

                                                           
  2018فیبرایر 25, جریدة الوطن في ثقافة و فنون  ,أدیب من نخل برع في علم المیراث سلیمان كندي عالم و  1
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والهدوء المفر� و�أّن ذلك شيء مقصود من اللوحات التي ال ترحب �من یزعج شخوصها 

وحة تع�س الهدوء �ي �الحظه الجمهور الذین أنه�تهم أثقال الح�اة وهمومها فراحت �ل ل

 .و�فهمه

لوحة ��اد اإلحساس نفسه یتكرر لیتكرر معه األسلوب  خمس و عشر�نعبر   

الذ� �صور الشخوص المختلفة التي تس�ن هذه اللوحات المتتال�ة في “ نصف تشخ�صي“

لجفاف أحجام متوسطة وأخر� �بیرة �ألوان مائ�ة وز�ت�ة وألوان أخر� تتمیز �السرعة في ا

وتشترك اللوحات في إحساس الشجن لكّنها تختلف في المواض�ع ، .ومقاومة لألكسدة

المعالجة منها من عالجت العالقة بین الرجل والمرأة �زوجین یبدوان في حالة غر�ة في 

  .فضاء موحش تفتقد ف�ه العواطف وغیب ف�ه التواصل والحوار

تبدو األم محاطة �عائلتها ومقر�یها لكنها ال تبدو علیها “ الم�الد“�ذلك في لوحة    

السعادة لتواصل إرضاع صغیرها العار� مغمضة العینین مثله و�حر�ة م��ان���ة تخلو 

من الحم�م�ة ، یتكّرر مشهد الرضاعة في لوحة أخر� حیث تظهر حم�م�ة األمومة لكن 

و�تواصل اعتماد الفنان على األسلوب نصف ، .ه األم�شيء من الشجن الذ� �ع�سه وج

التشخ�صي من خالل لوحة تصّور فرقة موس�ق�ة بدو�ة مستغرقة في العزف �حمل ل�اسها 

  .التقلید� الكثیر من األلوان الجمیلة و�حضر فیها 
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جسد فیها الفنان والده الذ� �ان “ بورتر� “وفي أحد أر�ان المعرض نصبت لوحة        

ش�یل�ا �امت�از مر�زا أكثر على الوجه الذ� �ع�س تقاس�م �ائسة وشحو�ا واضحا، فنانا ت

وتتراء� لوحة مشعة بنوع من األمل جسد فیها الفنان ابنته الصغیرة محاطة �الزهور 

مد� الزاه�ة تتطلع إلى األف� بثقة و�راءة هي أمل في مستقبل أفضل، وتبرز اللوحة أ�ضا 

 .التي هي جزء مهم في ح�اته وفي إلهامه منسجمة و التيال لته�عائو تعلقه ارت�ا� الفنان 

وهي لوحة مر��ة من “ الهیئة األنثو�ة“لوحة أخر� تزدحم فیها األلوان تحمل عنوان   

ثالثة أجزاء تقف فیها النساء والفت�ات من أعمار مختلفة �عضهن یبتسمن �احتشام، ترتدین 

  1.األم� حم�مي ومعهن ما �ش�ه فوطة الحمام أ� أنهن في م�ان أنثو 

“ القناع“إلى األسلوب التجر�د� في لوحة “ نصف التشخ�صي“ینتقل الفنان من   

التي �حاول فیها أن یؤ�د أن لإلنسان عدة وجوه یخفیها لیخفي معها حق�قته، وتع�س 

لوحات تجر�د�ة أخر� مزاج الفنان وأحاس�سه الدفینة التي هي جزء من أحاس�س مجتمعه 

 .ّفسا یبرز الحالة النفس�ة للفنانالتي تبدو متن“ العصفور“و�تجلى ذلك في لوحة الجزائر� 

لوحة بدون عنوان یتفّجر فیها اللون البرتقالي و�تجسد بداخله ��س �بیر �ش�ه   

رر �اللون الفیروز� المرت�� دوما �األحجار الكر�مة أو الرحم �ه قطع �أنها الد الجوف

�داللة على الغنى الموجود بداخل اإلنسان ینتظر من یخرجه أو من �ستثمره و�داللة 

“ مونو �رو“استعمل الفنان تقن�ة اللون ، أخر� على الذاكرة التي هي جزء من داخلنا

                                                           
1
  :17/05/2021: ، أطلع علیھ25/02/2014: ، نشر بتاریخالشجن وحي من تعابیر" حسین عسلة" برواق دوادي الدین نصرن، .مریم  

https://www.djazairess.com/elmassa/81904 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
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ل تدرجاته وغال�ا ما یتم وتعني االعتماد على لون واحد ووحید في اللوحة واستغالل �

  .استعمال اللون األزرق واألخضر

ه�ذا تحضر األلوان الداكنة والشاح�ة واإلضاءة الخافتة لتع�س رؤ�ة الفنان الذ�   

الح� أن المتعة والجمال قل في مجتمعنا الجزائر� ل�ص�ح التجّهم سمة تالح� في 

األولى من منتصف التسعین�ات الوجوه، و�المناس�ة قدم الفنان أ�ضا لوحتین قد�متین له 

تصور حي القص�ة  �2009أسلوب یجمع بین التجر�د� والمنمنمات واألخر� تعود لسنة 

 .1و�ألوان ساخنة �غلب علیها البرتقالي، األحمر واألصفر“ الض�اب�ة“بتقن�ة 

  2:أهم المعارض و المشار�ات -2

  :المعارض الجماع�ة -2-1

  .معرض جماعي �الجزائر : 1978

  .معرض جماعي ب�اتنة: 1996

  .معرض جماعي �الجزائر: 1996

  .معرض جماعي الواد:2007

                                                           
- 02-25نشر بواسطة مریم ن یوم  –اإلسباني  –المعرض التشكیلي الجزائري " بایة " یعرض برواق , علي كوسة  1

2014. 
  .المصدر نفسھ 2
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  .معرض مجموعة �س�رة:2007

  .معرض جماعي الجلفة: 2007

  .معرض جماعي الواد: 2008

 .معرض جماعي قالمة:2008

  .دو�تو األسبوع الثقافي في البلیدة:2008

  .العاصمةالجزائر  23مع دواد� دمحم األب المعقل :2009

  .المعرض الجماعي ینایر بتمنراست:2010

  . Thevest Algerثنائي مارس مع الرسامة ز�ارا نور الدین في معرض :2010

  .معرض جماعي في قصر الثقافة الجزائر: 2013

  .معرض جماعي في صالة �لود صموئیل �ار�س :2014

  1:المعارض الفرد�ة -2-2

  .معرض فرد� الجزائر:1992

  .الخر�ف األول في الجزائر العاصمة معرض :2008

                                                           
1
 https://www.djazairess.com/elmassa/81904: المصدر السابق، 
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  .معرض المسیلة األول المغار�ي :2009

  .معرض �س�رة الط�عة الثان�ة:2009

  .معرض شخصي �قاعة أصیلة الجزائر:2014

  .معرض فبرایر �قاعة دمحم راسم الجزائر :2018

  1:الصالونات الفرد�ة -2-3

ف�فر� إلى 10"دمحم راسم" صالونات في العاصمة �ان آخرها في قاعة العروض  03

  .2017مارس03

  :المشار�ات الدول�ة -2-4

  .2014فرنسا

  .2017تونس العاصمة و سوسة 

  :المشار�ات الوطن�ة -2-5

  .مشار�ة في جم�ع وال�ات الوطن 100أكثر من 

                                                           
1
 https://www.djazairess.com/elmassa/81904: مصدر سبق ذكره  
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تجدر بنا اإلشارة إلى فنان ناصر دواد� لم یتحصل على أ� جائزة دول�ة وطن�ة أو 

لترفعه عن المشار�ة في المسا�قات و ذلك �ظهر ح�ه للفن ال جهو�ة أو والئ�ة نظرا 

  .المنافسة 

  

  :الحر�ة التش�یل�ة المعاصرة �الجزائر -3

بزغت شمس الحر�ة على الجزائر و لم تعرف ال�الد وقتها مدرسة فن�ة �المعنى   

  .المعروف فقد �ان الفنانون الجزائر�ون الموجودون ذالك الوقت متفرقین هنا و هناك

نشأ الفن الجزائر� المعاصر متأثرا �أسلوب المدرسة الغر��ة في الفن، مثله في ذلك   

مثل الفن التش�یلي المعاصر في سائر ال�الد العر��ة لهذا نجد في الفن الجزائر� المعاصر 

�ثیرا من االتجاهات الفن�ة الحدیثة من واقع�ة، وتأثیر�ة، ورمز�ة، وتكعیب�ة، وتجر�د�ة 

  .وغیرها

�قة أن المدرسة الجزائر�ة المعاصرة في فن التصو�ر، لم تعرف النور إال �عد والحق  

االستقالل دراسة فن�ة متكاملة و�المنا مد ال �عني أننا نن�ر وجود فنانین جزائر�ین قبل 

  .1ذلك، و�الفعل فقد وجدت مجموعة من الفنانین الجزائر�ین ، لكنها قلیلة

                                                           
  .37ص, 1988,الجزائر , المؤسسة الوطنیة للكتاب , الحركة التشكیلیة المعاصرة بالجزائر , إبراھیم مردوخ  1
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, �یل�ة في الجزائر في مطلع القرن العشر�ن بدأت اإلرهاصات األولى للحر�ة التش  

قد وضع نواتها األولى " ناصر الدین دیني"و قبل هذا التار�خ �ان الفنان الفرنسي المسلم 

على آفاق رح�ة من التعبیر تجید التعامل مع ق�م , فاتحا بذلك الطر�� لمن جاءوا �عده , 

  . 1الضوء و اللون 

أسماء �عض   1962.  و إلي استقالل سنة 1914لقد عرفت الفترة ما بین          

الفنانین الذین �عدون على األصا�ع طوال هذه الفترة الطو�لة لقد �ان االشتغال �الرسم أو 

دراسته في تلك الفترة من اختصاص أبناء المعمر�ن، وذلك �سبب الظروف الصع�ة التي 

  .�ان �ح�اها الشعب طوال فترة االحتالل 

رسة الفنون الجمیلة أبوابها، ولم تكن لهذه المدرسة شخصیتها المستقلة وافتتحت مد        

، بل �انت مدرسة جهو�ة تا�عة ل�ار�س، وهى تهیئ طلبتها لاللتحاق �المدرسة العل�ا 

  .2للفنون الجمیلة ب�ار�س 

، أول  1920وسنة  1914وه�ذا تظهر في الفترة التي تتراوح ما بین سنة         

مجموعة من الفنانین الجزائر�ین من رسامي اللوحات حسب التقالید الفن�ة الغر��ة، ونذ�ر 

منهم �ل من أزواو معمر�، الذ� من أعماله الفن�ة في المغرب، حیث �ان �عمل أستاذا 
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، ظهر فنان  1928وفي سنة   �1916خ هذا الفنان إلى سنة و�رجع تار . للرسم في فاس 

  . 1أخر وهو عبد الحل�م همش

، بدا الرسام عبد الرحمن ساحولي �شارك في المعارض، 1920وفي سنة           

وقد تخرج من مدرسة الفنون الجمیلة، ومن المراسم الفرنس�ة ,  و�عمل �رسام مزخرف 

  .سام واقعی مغرم برسم مناظر الساحل الجزائر� المنتشرة في ذلك الوقت، وهذا الر 

و�عد فترة من الزمن، ظهرت إلى الوجود أسماء رسامین جزائر�ین آخر�ن، نذ�ر   

منهم دمحم زمیرلي، الذ� استطاع �مجهوده الخاص، أن ��ون لنفسه شخص�ة في الرسم، 

زمیرلي ،  لقد �ان دمحم.  1935وه�ذا دخل إلى عالم المعارض الفن�ة ابتداء في سنة 

ونذ�ر من نفس الفترة �ل من بن . رساما مغرما بتصو�ر المناظر الجزائر�ة  الخال�ة

ومضت سنوات أخر� و�الض�� سنة  1938، و�و�رش سنة  1940سل�مان وفراح سنة 

  ) .�ا�ة محي الدین ( حین لمع اسم الرسامة �ا�ة  1947

. ز سن الثالثة عشرةالتي عرضت في نفس السنة في �ار�س، وهي طفلة لم تتجاو   

وظهر في نفس الوقت . والتكو�نات الزخرف�ة الجمیلة الساذجة , و�تمیز فن �ا�ة �الفطر�ة

فنان آخر هو حسن بن عبورة ، الذ� تمیز أسلو�ه �ذلك �الفطر�ة والسالمة، و�ان 

  . 2متخصصا في رسم  مناظر مختلف أح�اء العاصمة الجزائر�ة
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اضحة ، هي أن الفنانین الجزائر�ین في هذه الفترة والمالحظة العامة التي تظهر و   

فقد �انوا الجزائر�ین في هذه الفترة قد ساد . قد ساد بینهم �صفة عامة األسلوب الواقعي

فقد �انوا یرسمون �أسلوب واقعي مختلف المناظر .بینهم �صفة عامة األسلوب الواقعي 

األسلوب الواقعي السائد آنذاك بین الجزائر�ة  متأثر�ن في ذلك �الفنانین المستشرقین، و�

الفنانین الفرنسیین الموجودین �الجزائر، �ما أن القلیل من الرسامین �انوا یرسمون �أسلوب 

  . 1فطر� 

و�عد االستقالل بدأ هؤالء �أخذون طر�� العودة إلى الوطن، �ما بدأت تتخرج   

المدرسة الوطن�ة للفنون مجموعات من الرسامین من مختلف أكاد�م�ات العالم، وساهمت 

الجمیلة، وجمع�ة الفنون الجمیلة، ومدارس الفنون الجهو�ة، في تخر�ج دفعات من 

الرسامین الجزائر�ین ومن تأثیر المعارض الفن�ة التي بدأت تقام هنا وهناك، ظهرت 

وه�ذا بدأت . مجموعات من الفنانین العصامیین الذین �ونوا أنفسهم �مجهوداتهم الخاصة

, و للحق�قة فان مدرسة الرسم الجزائر�ة الحدیثة. في األف� �شائر مدرسة فن�ة جزائر�ةتلوح 

  .حدیثة العهد، ولم تتحدد معالمها �عد، فهي في طور النمو و التكو�ن  
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وقد واصل �عض فناني ما قبل االستقالل إنتاجهم الفني، ونذ�ر من هؤالء �شیر   

مات ثم انتقل إلى الطر�قة التكعیب�ة في الرسم، و یلس ، الذ� بدأ ح�اته الفن�ة �رسام منمن

  .1بوز�د ، ودمحم إس�اخم و دمحم خده

والمالح� أن أسلوب أغلب هؤالء الفنانین أثناء الفترة االستعمار�ة �ان متأثرا        

�األسلوب السائد في تلك الفترة، أ� األسلوب الواقعی، أما �عد االستقالل، فقد تحولت 

لتجر�د، ونصف التجر�د،  و ساهمت الثورة التحر�ر�ة في تكو�ن فنانین من أسالیبهم إلى ا

بین أبنائها الذین �انوا جنودا في صفوف ج�ش التحر�ر الوطني، ونذ�ر من هؤالء الرسام 

لقد بدأ فارس فن الرسم وهو جند� في صفوف ج�ش التحر�ر، ثم بدأ في . فارس بوخاتم 

من ح�اة الجند�، ومناظر من ح�اة الالجئ  عرض إنتاجه الذ� خصصه لتصو�ر مشاهد

على الحدود، وقد عرف هذا الفنان نجاحا منقطع النظیر في الجزائر وفي الخارج، فقد 

ومدر�د، ومن الفنانین الذین ظهروا أ�ام  -��ین -هافانا -عرض في �ل من براغ فارصوف�ا

و في تونس، أ�ام الكفاح، فقد ظهر �رسام ها. الثورة التحر�ر�ة، الفنان عبد القادر هوامل 

وقامت الثورة �االعتناء �ه ، فأرسلته إلى ا�طال�ا، حیث دخل إلى أكاد�م�ة الفنون الجمیلة 

وقد اثبت هذا الفنان وجوده واستطاع أن �ص�ح من الرسامین المعروفین في  ۔بروما

ومن  ا�طال�ا، وهو إلى حد أالن یواصل صعوده الفني، �فنان جزائر� مق�م في ا�طال�ا،

  .فتاني الثورة نذ�ر عاید مص�احي
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وٕاذا �ان فارس قد خصص معظم إنتاجه الثورة التحر�ر�ة، قان أغلب الرسامین    

الجزائر�ین قد ساهموا �العدید من أعمالهم لتخلید الثورة الجزائر�ة المسلحة وخاصة في 

األ�ام األولى لالستقالل، حیث استقطب هذا  الموضوع اهتمام الفنانین الجزائر�ین أسوة 

�ما عمل اغلب الفنانین على اإلشادة �الثورات التي . ك الفترة�اإلنتاج السینمائي في تل

تع�شها الجزائر في �ل الم�ادین، �المیدان الثقافي والزراعي، والصناعي، وساهموا في 

  .الدعوة لنصرة القضا�ا العالم�ة العادلة

والحدیث عن فناني الثورة یجرنا إلى الحدیث عن الرسامین الذین تكونوا �الخارج   

فترة األولى لالستقالل، فقد ساهمت العدید من األكاد�م�ات العر��ة واألجنب�ة في في ال

تكو�ن فنانین جزائر� ین، ومن الرسامین الذین تخرجوا من �ل�ة الفنون الجمیلة �القاهرة، 

نذ�ر �ل من دمحم سعید شر�في الذ� تخرج من قسم الحفر، ومن مدرسة تحسین الخطو�، 

خ� العر�ي، والزخرفة اإلسالم�ة، و�عمل حال�ا أستاذ للخ� العر�ي وقد اهتم في إنتاجه �ال

  1. 1967وتخرج من نفس الكل�ة سنة . �المدرسة الوطن�ة للفنون الجمیلة

الرسام مردوخ، الذ� اهتم في أعماله بإبراز مختلف معالم الجزائر، خاصة منطقة    

ندسة المعمار�ة بواد� غردا�ة ، حیث �حاول أن �ستوحي مالمح أسلو�ه الشخصي من اله

، ورد  1962وقد ساهم �العدید من لوحاته لإلشادة بثورة أول نوفمبر و�عد سنة . میزاب 

                                                           
1
بلبشیر عبد الرزاق، : إشرافدعدوعة صالح، النزعة التعبیریة في الفن التشكیلي الجزائري عبد الحلیم كبیش أنموذجا، مذكرة ماستر،   
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إلى الجزائر فنان �ان �ع�ش في المغرب، حیث بدأ ح�اته الفن�ة، وهذا الرسام هو دمحم 

ن �ما تشیر إلى الرسام إسماعیل صمصوم الذ� �ا. الصغیر الذ� یتمیز أسلو�ه �الفطر�ة

�ع�ش في فرنسا أ�ام ما قبل االستقالل، و�تمیز أسلو�ه �التكعیب�ة، وفي نها�ة الس�عینات، 

ظهر الفنان دمحم بوثلیجة الذ� درس الرسم في الجزائر، ثم واصل دراسته للرسم والخ� 

العر�ي في القاهرة، وقد تأثر في أسلو�ه الفتى �أسلوب مدرسة الحرف العر�ي، وساعدته 

هذا األسلوب خبرته الجیدة في الرسم والخ� وتعود مرة أخر� إلى  على النجاح في

الجزائر، التعرض إلى األفواج التي تخرجت من جمع�ة الفنون الجمیلة، ومن مدرسة 

  .1الفنون 

فقد تخرجت مجموعة من الفنانین من جمع�ة الفنون، وانضموا إلى االتحاد ابتداء   

دمحم  -ع�سی حمشاو�  -موسی بوردین  ، نذ�ر منهم �ل من دمحم نجار 1969من سنة 

دواد� �شیر ابن الشیخ صار� یوسف وغیرهم، وهؤالء الرسامون، یت�عون األسلوب 

و�وردین الذ� بدأ �میل  -الواقعي في أعمالهم ما عدا نجار الذ� یتسم أسلو�ه �الفطر�ة 

  .حال�ا إلى التجر�د

فنذ�ر �ل من نور الدین أما مجموعة الفنانین من خر�جي مدرسة الفنون الوطن�ة،   

  . 2وعبد العز�ز بن وضمي - ودمحم حن�ور-ح�ار لزهر  -بن �غداد -سعیدان  -شقران
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وهناك مجموعة من الرسامین العصامیین الذین �ونوا أنفسهم �أنفسهم، نذ�ر �ل   

ومن الرسامین الجزائر�ین، نذ�ر مجموعة منهم . من حمید عبدون، ورزقي زرارتي وغیرهم

الرسام سل�م الذ� انحصر إنتاجه في الصحافة : تخصصت في فن الكار��اتیر نذ�ر منهم

وقد رسم مجموعة من الرسوم  -جزائر األحداث ال -الوطن�ة مثل المجاهد الیومي 

�ما نذ�ر الرسام أحمد هارون الذ� �ان الكار��اتیر ) ز�د �ا بوز�د(المتحر�ة تحت عنوان 

وقد اصدر �تی�ا �ه مجموعة من رسوم  -ألوان . في جر�دة المجاهد الیوم�ة الشعب 

دمحم  -من غالب ونذ�ر الخطاطین الجزائر�ین، �ل . الكار��اتیر تحت عنوان ظواهر

  . . . وغیرهم -عزوز  -بوماله  -ح�ار شر�في عبد الحمید اس�ندر 

وعالوة على الرسامین، فقد تعرف الجمهور على مجموعة من الرسامات   

وقد ظهرت في عدة معارض شخص�ة أو معارض جماع�ة خاصة المعرض . الجزائر�ات

-مات الجزائر�ات، �ل من �ا�ة السنو� الذ� �قام �مناس�ة عید المرأة، ونذ�ر من الرسا

ر دواد جوز� ز�نة عمو  -سهیلة بلحار  -فت�حة �س�ر -خیرة فلیجاني  -عائشة حداد

  1.انجر عامر وغیرهن

و�الح� أن ظهور أغلب الرسامین في السنوات األولى لالستقالل �ان مقتصرا   

ظهر وفي الس�عینات بدأت ت. قسنطینة -وهران  -الجزائر . على العواصم الثالث

                                                                                                                                                                                

  
1
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مجموعات �بیرة من فناني الداخل، وذلك �فضل تكو�ن الفروع الجهو�ة هنا وهناك في 

الجزائر، ونذ�ر من هؤالء �ل من الطاهر وامان جدید الطاهر الذ� تخصص في تكو�ن 

لوحات �الرمال المختلفة التي �أخذها من مختلف مناط� الصحراء الجزائر�ة، واحمد 

  . . . بوخطة وغیرهم

س�ة لفن النحت، فان اقل القلیل من الفنانین تخصصوا في هذا النوع من أما �الن  

الفن التش�یلي، واغلبهم من الذین تكونوا �مجهوداتهم الخاصة، ونذ�ر من هؤالء، نوارة 

ومصطفى عدان الذ� درس النحت �ألمان�ا، وقد بدأ  -ودمحم دماغ  -حوفاتي –الطیب 

یرام�ك، وال�ه ترجع عدة أعمال جدار�ه منقذة ح�اته الفن�ة �نحات، ثم تخصص في فن الس

�السیرام�ك، ونخص �الذ�ر الجدار�ة الموجودة �مطار هوار� بومدین الدولي �الجزائر 

  .1العاصمة

یوجد ضمن اإلتحاد الوطني للفنون التش�یل�ة مجموعات من الفنانین المتكتلین في   

  .فة وقد تكونت هذه الجماعات لعدة أس�اب مختل. جماعات فن�ة 

بینما نجد جماعة أخر� ع�ارة عن , فنجد جماعات متكونة تحت إطار معین    

  : 2ومن الجماعات الفن�ة نذ�ر �ل من جماعة. مجموعة من خر�جي مدرسة واحدة 
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  :جماعة األوشام -3-1

 1967مارس  17ظهرت �عد االستقالل الذ� أعطى دینام���ة جیدة و �ان في   

" بن �غداد" "دحماني"  "�ا�ة" "دین�س مارتناز" من بینهم یوم عرض أعمال تسعة فنانین 

قد �انوا فنانین عصامیین و �ان هدفهم " رقي زوارنيز  " "عبدون حمید" "مصطفى عدان"

فلقد رجع معظم الفنانین ,عن طر�� الرموز التقلید�ة و العالم�ةالدخول إلى العالم�ة 

و طرق ع�شهم و فنونهم و العارضین في تار�خ الجزائر و �حثوا في أصول هذا الشعب 

الوشم �ما , و الذ� �قصد �ه الوشم " أوشام " استخلصوا إلى الرمز الذ� جازت تسمیت 

عل ل�قا�ا االستعمار و الفن اإلستشراقي �حمله من معاني فن�ة و تقلید�ة الذ� جاء �رد ف

الذ� عم الساحة الفن�ة و لم یخل الم�ان لظهور تعبیرات و تطلعات فن�ة أخر� فجاءت 

  1.مجموعة أوشام  للرد على الموروث االستعمار� �الرفض و السخ� منه

لم �ح� من عز�مة  ولكن هذا الوضع, وفي الساحة الفن�ة من افتتاح المعرض   

وواصلت في إنتاج األعمال في مناط� مختلفة من الوطن و �ما قال ش�ر� المجموعة 

, نحن مجموعة أوشام أو شام�ست هي إث�ات للدولة الجزائر�ة ( الفن اإلفر�قي" في مجلة 

على الجزائر و المغرب العر�ي االعتراف بثقافة ,ونعرف ��ل جزائر� في مح�طنا الخاص 

  ).ول أن الجزائر هي أرض الفن و التار�خ و من البدیهي الق, و ماضي العر�قین 

                                                           
1
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�مقاطعة النماذج الكولونائ�ة " دین�س مارتناز"و قامت مجموعة األوشام برئاسة منشطها 

  .االستعمار�ة مقاطعة عن وعي دون الت�اس 

    groupe présence :جماعة الحضور -3-2

معینة بل و لم تكن هذه الجماعة إال حر�ة فن�ة , 1987سبتمبر10تش�ل في   

تر�ت المجال مفتوح لكل الحر�ات األخر� و عملت من أجل االهتمام الموجه إلى اإلبداع 

و تنو�ر القدرات الفن�ة �طر�قة عفو�ة مما جعل أعمالها متذبذ�ة و بدون استمرار�ة في 

   1.عرض األعمال التي تلتها

   essebaghine groupe: جماعة الص�اغین  -3-3

�عني �ل ال�عد عن المرجع�ات التي تتعل� �الذوق و  االسمو  2001تأسست عام   

و تخللت �ل هذه الفترات و السنوات أفراد من الفنانین الذین �ان لهم الدور  االستهالك

لكن مرت الجزائر �فترة قاحلة تسببت فیها , الجزائرللفن في   استمرار�ةفي إعطاء 

استهدف اإلرهاب المف�ر�ن و حیث , منذ بدا�ة سنوات التسعینات األوضاع األمن�ة و ذلك 

و �انت العدید من االغت�االت في , المثقفین و الفنانین و �ل الشعب �صفة عامة 

صفوف الفنانین في �ل المجاالت السبب الذ� أد� إلى هجرة الكثیر منهم تسبب في فراغ 

و , س�اس�ة , دین�ة , لخلف�ات تراكمت ف�ه مجموعة من ا, رهیب في الساحة الفن�ة 

                                                           
1
نور : ، مذكرة ماستر  تخصص نقد الفنون، إشرافنموذجا شریف سلیمان الجزائر في المعاصرة التشكیلیة الحركة تطورمرزوقي كنزة،   

 .50، ص 2018/2019، )جامعة مستغانم/الجزائر(الدین معروف، 
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إلى �سر السیرورة االجتماع�ة  و الثقاف�ة و طمست ف�ه معالم الهو�ة اجتماع�ة أدت 

  1.و رغم تلك الظروف الصع�ة, الحق�ق�ة لألمة 

ثم ظهر فئة من الفنانین الش�اب الذین تلقوا إعداد أكاد�م�ا یؤهلهم للتدر�س و   

سمح لنا �اإلطالع على ما هو جدید في الفن  و من هؤالء من, الفن�ة  الممارسة 

    :التش�یلي المعاصر و من بینهم 

  :مسك الغنائم -3-4

لوال�ة مستغانم و على رأسها الهاشمي عامر مدیر مدرسة الفنون الجمیلة �مستغانم   

متحصل , الفنون الثقاف�ة و رئ�س جمع�ة دمحم بن خدة للفنون الجمیلة و عضو  في اتحاد 

على شهادة الوطن�ة لدراسة الفنون الجمیلة �مدرسة الفنون الجمیلة �الجزائر العاصمة 

, دمحم غالم , منمنمات تتلمذ على ید مصطفى بن د�اغ  –اختصاص الفنون اإلسالم�ة 

  2...بو��ر صحراو� و غیرهم , دوني مارتیناز 

الجزائر و الفنان شندر سعید أستاذ و شارك في عدة معارض داخل و خارج   

تحصل على الشهادة الوطن�ة لدراسات الفنون  –�مستغانم  –�مدرسة الفنون الجمیلة 

  .1985-1984الجمیلة �الجزائر سنة 

                                                           
1
 .50المرجع السابق، ص   
2
 .50المرجع السابق، ص  
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عضو في اتحاد الفنون , أستاذ مدرس الفنون الجمیلة , و الفنان جفال عدالن   

 جدار�هو تحصل على الجائزة ألحسن , الثقاف�ة شارك في عدة معارض جماع�ة �الجزائر 

  .�مستغانم  1995خدمات الجامع�ة سنة �مقر ال

  .1وال تزال حاضرة في �ل التظاهرات الثقاف�ة الجزائر�ة الكبر� إلى یومنا هذا 

                                                           
  . 99 -98ص ,  2005عة طب, الجزائر , إبراھیم مردوخ , مسیرة الفن التشكیلي  1
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une famille, Huile sur toile, 90/70 cm, 2010. 

https://www.artabus.com/douadi/unafamilia  
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  :تحلیل نماذج من أعمال الفنان ناصر الدین دوادي

  :اللوحة األولى

Nacer Eddine Douadi 

une famille, Huile sur toile, 90/70 cm, 2010.

https://www.artabus.com/douadi/unafamilia :المصدر

   

تحلیل نماذج من أعمال الفنان ناصر الدین دوادي -1

اللوحة األولى -1-1

une famille, Huile sur toile, 90/70 cm, 2010.

المصدر
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لوحة فن�ة تش�یل�ة ذات " ناصر الدین دواد�"في هذه العمل الفني یجسد لنا الفنان   

ف�ما بدت  ،و بینها طفل صغیر لزوجینوتتضمن اللوحة تصو�را  ،سم 90/70ق�اسات 

وهو ما �عبر عنه شخوص  ،ف�ران في شيء ما� و�أنهما مالمح المح�ة �اد�ة على �لیهما

في وضع�ة جانب�ة  فقد جاء تش�یله الطفلاما  ،االتجاهاتا�صارهن في نظرات مختلفة 

  .ناح�ة الوالدللوجه  �النس�ة

لنا مد� تم�ن  مابینوهو  ،القماشعلى  الز�ت�ة األلوانجاءت تفاصیل اللوحة بخامة   

وهو ما یتجلى من خالل الضر�ات  ،الفنان من مختلف التقن�ات والخامات المستخدمة

  .الفن�ة ةاللوحسطح  �املالسلسة للر�شة على 

في هذه اللوحة هو ذلك التخط�� ال�س�� وال�عید عن التكلف  أكثرمما یلفت انت�اهنا   

ح في نحو موالذ� تراوح حسب المال الوالدین،لمالمح األوجه ل�عطي لنا لمحة عن سن 

بینما  ،لتغط�ة �اقي شعرها" فوالرا " الشا�ة التین اعتمرت وهو ما تؤ�ده سوالف  ،الثالثینات

الى بنیته  �اإلضافة الى �سار اللوحة  الخف�فةااللتفاتة ذات  وجه الرجلجاءت تعابیر 

  .األر�عین�اتالجسمان�ة ذات الل�اقة المتناسقة �داللة على عدم تتجاوز سن 

االفراد الثالثة وهو ما ینم عن وجود عالقة أسر�ة بین  األوجهوقد تشابهت تعابیر   

 وهو ما ،نهمبیداللة عن وجود خالف �س��  صورة المراةوأعطى اسلوب تش�یل  ،الثالثة

  .لها النظرة التأمل�ة أكثرتعبر عنه 
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معدودة  ألوانالزاه�ة بل اعتمد الفنان على  األلوانجاءت اللوحة خال�ة من  في حین  

المرت�ة االولى من حیث "  القاتم األزرق " في تش�یل تفاصیل لوحته هذه ،حیث اعتلى 

الثالثة �اختالف تدرجاته من القاتم في  األشخاصمن خالل تعبیره عن ل�اس  ،االستخدام

وهو  خاصة في مناط� انع�اسات الضوء، ،ن الظل الى الفاتح على سطح الل�اساماك

من  الشخوص الثالثةان تكون  عبر عن الوحدة و االنسجام في مدلول عناللون الذ� 

  .عائلة واحدة 

حاضرا من خالل غطاء  األحمرالى اللونین السالفي الذ�ر �ان اللون  �اإلضافة  

بینما �ان حضوره خف�فا على �اقي سطح اللوحة  و ل�اسها، على �مین الصورة للمرأة الرأس

  .وس� العمل الفني الصغیر الطفلعلى سطح ل�اس  متوازناخاصة ما جاء 

 أرجاءلینا في معظم " دواد�"العمود� في تش��الت الفنان جاء الخ�  أخر� تارة   

عمل�ة  أثناءو�ذا ضر�ات الر�شة  ،افراد العائلة الثالث أجساد لتش�یاللوحة من خالل 

الخطو� المائلة فقد جاءت متشتتة في انحاء اللوحة خاصة ف�ما تعل� �الل�اس  أما التلو�ن،

و��اد الخ� االفقي ینعدم  ،الواسع الذ� ارتده المراةلینتج عنه ذلك االثر المعبر عن الل�اس 

من خالل سیر المن�بین على  الزوجینبیر عن تساو� طول في اللوحة ما عدا ماجاء �تع

  .خ� واحد
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نلمس في هذه اللوحة المعبرة ف�ر الفنان الجلي وحسه المرهف تجاه تجسید الح�اه   

لیبرز مرة اخر� توجه  خاصة عائلته والمح�� الذ� �ع�ش ف�ه، الیوم�ة للعائلة الجزائر�ة،

و�ذا  ،الفني الذ� �عبر عن ذات�ة مواض�عه الفن�ةالفنان وا�ضا مبداه الخاص في التش�یل 

  .حضور الف�ر التش�یلي المعاصر �الجزائر على الساحة الفن�ة العالم�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Naissance, Huile sur toile,  

https://www.artabus.com/douadi/naissance  
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  :اللوحة الثانیة

  

Nacer Eddine Douadi 

, Huile sur toile, 130/145 cm, 2013

https://www.artabus.com/douadi/naissance: المصدر

اللوحة الثانیة -1-2

2013.

المصدر
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للفنان التش�یلي  سم145/130العمل الفني ع�ارة عن لوحة ز�ت�ة ذات ق�اس   

ف�ما  ورجلین، واقفتین امرأتینوقد جسد الفنان في لوحته  ،"دواد� ناصر الدین"الجزائر� 

وهو ما یتراء� لنا من خالل  ،للوحة مالمح الم�الد الجدید ال�سر� في الجهة  المرأةتبدو 

  .الموظفة األلوانمن خالل  وما� بدحملها لمولود حدیث على 

 األزرق حیث س�طر اللون  متنوعا من حیث الت�این، األلوانوقد جاء توظیف   

�صفة عامة على فضاء تكو�ن العمل الفني حیث �ان حضوره قو�ا في الخلف�ة بینما جاء 

لمحة عن ضر�ات الضوء  إلعطاء و الرجلین المرأتین�جملة من االنع�اسات على ل�اسي 

�عبر عن قطعة ل�اس  الفاقع من خالل ما األزرق اللون  أخر� ، و�شدنا مرة الل�اسعلى 

  .لتي تحمل صغیرها ب�مناها ا المرأةتبدو من خالل عن� 

الثان�ة من حیث التوظیف  المرت�ةفي  الق�مة الرماد�ة تتمر�ز أخر� من جهة   

لتش�یل ل�اس المراة على �سار " دواد�"عمل الفني حیث لجا ال�ه الفنان الداللي له في ال

ع الصورة بدرجة اكبر ،بینما نالح� انه محتشم وقلیل التوظیف في رداء المراة االخر� م

والتي اعطت اللوحة حر��ة من خالل انسجامه التام مع اللون  االب�ضوجود لمسات 

  .في مساحة اللوحة الرماد�

الذ� وظفه الفنان فلم ��ن اال دهاءا منه العطاء انسجاما  االسوداما اللون    

، وتوازن بینه و�ین اللون االزرق في الخلف�ة ل�عطي ا�قاعا بین مختلف االلوان االخر� 
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المراة التي تحمل " شعر/غطاء راس"واستخدم الفنان �ذلك ق�مة لون�ة اخر� من خالل 

لیخل� راحة في عین المشاهد و�عبر عن حیو�ة الشا�ة، ل�مشي في نفس الصف ، طفال

وقد وظف الفنان اللون ، غطاء الراس للمراة على ال�سار تجسد الق�م اللون�ة التيمع 

  .جسام األشخاص في اللوحةا یدل على الجزء السفلي ألة ف�مالقاتم اسفل اللوحة الفن�

�شدنا في هذه اللوحة هي تلك الضر�ات المتقاطعة والمتناغمة لس�ینة  ما أكثرلكن   

وهو ما �عبر عن اتجاه الفنان التجر�د�  ،األلوانالفنان حیث راحت تش�ل لنا ط�قات من 

التش�یل�ة التي  أعمالهعموما ،والتعبیر� خصوصا وهو ما نالحظه من خالل مختلف 

  .عارضه الفن�ة الخاصةش�لها خصوصا تلك المعروضة منها ضمن م

ناح�ة توظیف الخطو� فقد حفلت اللوحة �عدة خطو� مختلفة االتجاهات  من  

،  لكن الشخوص االر�عةخاصة منها ماجاء في شتى االنحناءات التي نتجت عنها اجساد 

الخ� االفقي الذ� �عبر عن من�بي المراة  ما �شدنا ونحن نتامل في اللوحة هو ذلك

المتشا��ة الیدین لیخل� نوعا من الس�ینة و�عطي اكثر هی�ة ووقارا للمراة ف�ما یدل على 

  .نضج تف�یرها

ف�انت قلیلة الحضور ماعدا ماجاء لتش�یل وضع�ة الوقوف  االخر� اما الخطو�   

ش�ل لنا تلك االجساد المعبرة وقد تداخلت شتى الخطو� لت. و الرجلین �النس�ة للمراتین

خاصة الخطو� التي عبرت عن �لتا مالمح المراتین حیث تخل� نظرة المراة على �سار 
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اللوحة نوعا من الغموض والتساؤل عن الشيء الذ� �شغل �الها والذ� تعبر المالمح عنه 

  .انه شيء مقل� من خالل النظرة الحادة 

لنا ان للفنان اسلو�ه التعبیر� الخاص الذ�  ومن خالل تحلیلنا لهاته اللوحة یتراء�  

، بل ذهب " اس�اخم " �م�ن ان نقول عنه انه مستوحا من اسلوب الفنان الجزائر� الكبیر 

الفنان الى ا�عد من ذلك بتطو�ره لحر�ات الخطو� وتدرجات االلوان التي �انت في 

  .ملها فاتحة ذات ا�حاءات �الحیو�ةمج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Musiciens, Huile sur toile,  
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 :الثالثة

Nacer Eddine Douadi 

, Huile sur toile, 145/130 cm, 2013

https://www.artabus.com/douadi/musiciens: المصدر

الثالثةاللوحة  -1-3

2013.

المصدر
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  :تقد�م العمل الفني  -1 -1-3

  Musiciens: عنوان اللوحة -

  .2013خالل سنة  :تار�خ االنجاز -

   .ألوان ز�ت�ة على قماش   :الخامة واألدوات المستعملة -

  سم 145/130:األ�عاد -

  مشهد من الح�اة الیوم�ة  :النوع -

  :وصف العمل  -1-3-2

في م�ان مغل� على  احتفاليفي لوحته مشهد "ناصر الدین دواد�"�ظهر لنا الفنان  

ما یبدو، و الموس�قیون على ما یبدو انهم في �امل نشاطهم و تفاعلهم مع القطعة 

  .لكنها منسجمة اإل�قاع ةوهو ما تع�سه حر�ات أجسامهم المت�این الموس�ق�ة المعزوفة، 

  .غیر واضح ولكنه مفهوم �مجرد النظر إل�ه من النظرة األولى 

  :تحدید الظرف* 

المشاهدة األولى للوحة أنه ظرف م�اني زماني أ� تجمید صورة یبدو لنا من   

   .لزاو�ة من حفل موس�قي
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  :تحلیل األسلوب من حیث التقن�ات أ� طر�قة التنفیذ والبناء* 

موضعه الرسم في المساحة متوازنة ومنسجمة وال یوجد لها إطار  عمود�التكو�ن   

نستط�ع استعمال ورق الشفاف للحصول علیها �ون ، حیث واضحةمحدد خطو� البناء 

أ� أنه بدأ الرسم �األلوان م�اشرة ارتكز  ،على تحدید الخطو� امر�ز  �ان "دواد�"الفنان 

وهو ما �ظهر تناقص حجم الموس�قي في خلف�ة العمل الفني و الذ� أ�ضا على المنظور 

  .جاء حجمه اصغر مقارنة �الموس�قي الذ� أمامه

نا في اللوحة تقس�م ذهبي في النق� الذهب�ة أ� تقس�م العمل إلى �تل �ما �ظهر ل   

ر�ز الفنان على تكرار الظاهر في  متوازنة وظهور انسجام واتساق ووحدة وتنوع فیها،

له دالالته الخاصة في عین ولكنه أنتج عمال متوازن  مالمح و خصوص�ة العازفینإبراز 

  .المشاهد

الخطو� العمود�ة من خالل تش�یل هیئة الرجلین الواقفین غلبت علیها : نوع الخطو�* 

في حین �انت الخطو� المن�سرة قلیلة �داللة على حر�ات اجسام الموس�قیین المتفاعلة 

   .مع االنغام

غیر  الحارة و ال�اردة و التي �انت نوعا مااعتمد الفنان على األلوان : ة األلوان�ّ �الیت* 

  .اللون البرتقالينور  حلالتضاحادة معالجة �المزج معتمة من جهة ومن جهة مضیئة 
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  :التقن�ة المستعملة في التضلیل والتلو�ن * 

موضوع �الفرشاة أما أثار الفرش وضر�اتها  عاتم تارة و شفاف تارة اخر�،اللون   

  .مختلجة نوعا ما 

  :إلضاءةا* 

فهو من�ع ضوئي زمني أ� تأثیر وقتي  هناك تدرج لوني غیر واضح �قوة،  

التي على الجهة ال�مین أما الجهة ل�سر� نجد  الفردینعلى  األضواء انع�اسلإلضاءة في 

  .، أ� حسب زوا�ا اإلضاءة المختلفةظالل واضحة في عدم وصول الضوء لها

  :تحلیل العمل الستنتاج المعنى -1-3-3

تناغم الموس�قى مع  یبرز لنا مد� جمال�ة فهو هذه اللوحةل برسمه نجد أن الفنان  

معبرة، وقد ��ون لهاته  إ�حاءاتمؤلفها الذ� یتفاعل معها بدوره من خالل حر�ات و 

للقطعة الموس�ق�ة ومنه التأثیر على نفسیته و جذب على عین المتلقي  األثر اإل�حاءات

عمل یبدو لنا �أنه مر تبدو نفس�ة الفنان مرتاحة لرسمه هذا ال انت�اهه لتذوق المعزوفة، 

  . فقرر رسم هذا العمل و تفاعلهم الموس�قیینمن هناك فأعجب �مشد 
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 :اللوحة الرا�عة

 :  

  دواد� ناصر

  الموس�قى : اللوحة

  2017 : اللوحة

  قماش على الز�ت : المستعملة

  سر�الي

  سم 120/80

  لصاحبها ملك : اللوحة

اللوحة الرا�عة- 4- 1

 :الفني الجانب -

ناصر : فنان اسم* 

اللوحة عنوان* 

اللوحة انجاز تار�خ* 

المستعملة التقن�ة* 

سر�الي : األسلوب* 

 : 120/80الحجم* 

اللوحة تواجد م�ان* 
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  : التش�یلي الجانب -

 في هاما دورا لعبت األلوان التي من عدید نجد حیث �األلوان ثر�ة جاءت اللوحة  

 و ازرق  هي و �اردة األلوان وظف فقد االستعمال متفاوتة هي و الفن�ة اللوحة تكو�ن

األحمر �ما نالح� تضاد األلوان ازرق مع البرتقالي  و البرتقالي الحارة األلوان و اخضر

متمثل في سماء ،�ما یبدوا الموس�قي مغمض عین�ه ألنه متأثر �عزفه عال غیتاره واتخذ 

وضع�ة جلوس مر�حة �ستمع إلى نغماته موس�ق�ة التي �عزفها بتحسر ، ومثل في لوحة 

یر إلى اللحن نوتات موس�ق�ة الصاعدة  خطو� وألوان منحن�ة و تموجات و انحناءات تش

 .من عزف غیتاره ،واأللوان تشیر إلى دفئ دلیل على هدوء العازف 

 وفي األخیر نالح� أن اللون ازرق �عادة للفنان دواد� طاغي في لوحاته ً 

 : �الفنان اللوحة عالقة -

فنان صدی� " الموس�قي" هو تعبیر لرسم لصورة شخص�ة  محتو� اللوحة الفن�ة ما  

  ".لوحة عازف الغیتار العجوز" دواد� استوحى رسم اللوحة الشهیرة التي رسمها ب��اسو 
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 :اللوحة الخامسة

 : 

  الدین نصر دواد� 

 األمومة: اللوحة

 2015  : اللوحة

 القماش على الز�ت: المستعملة

  سر�الیي

اللوحة الخامسة -1-5

 الفني الجانب -

 : الفنان اسم* 

اللوحة عنوان* 

اللوحة انجاز تار�خ* 

المستعملة التقن�ة* 

سر�الیي: األسلوب* 
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  سم 80/60 :م الحج* 

 لصاحبها ملك: اللوحة تواجد م�ان* 

 :التش�یلي الجانب -

 في هاما دورا لعبت األلوان من العدید نجد حیث �األلوان، ثر�ة اللوحة جاءت  

 �ق�مة اللوحة على غالب هو األزرق  فاللون  االستعمال متفاوتة وهي الفن�ة اللوحة تكو�ن

 الثاني المستو�  في �أتي و األم هي و الوس� في و األعلى في �انت التي و متخلفة

 مولدوها و األم وجه في �ستعمل الذ� و تماما بوضوح نالحظه الذ� الفاتح البني اللون 

 .الفني العمل في المجسدة

 م��ان���ة �حر�ة العینین مغمض العار�  الجدید لمولودها حاملة األم نالح� �ما  

 ال نر�  �ما األم وجه �ع�سه الذ� الشجن من �شئ لكن األمومة حم�م�ة تظهر حیث

 یرت�� و ال�حر و السماء إلى یرمز الداكن ازرق  اللون  أن �ما �العین مالمح وجود

 و الثقة �مثل �ما الح�اة و الحب إلى �شیر نمو الخ�ال و الحر�ة و مفتوحة �األماكن

  . العین راحة و النفس�ة �الراحة شعور �عطي اللون  فهذا الس�طرة و السلطة و االستقرار

 : الرئ�س�ة الخطو� و اال�قوني التمثیل -

 األفق�ة العمود�ة المستق�مة نراها أن �م�ن التي الخطو� مختلف الفنان استخدم  

 الجدید مولودها و األم هي و ال�شر�ة هیئات من تخلو ال اللوحة �ما المائلة و المنح�ة
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  : �الفنان اللوحة عالقة -

 �مثل الذ� و الحم�مي العاطفي �الجانب مهتم الفنان أن نجد اللوحة خالل من  

 و الحنان و ح�ه عن �عبر مستمد هو اللوحة عل�ه تدل ما و لصغیرها األم إرضاع حالة

 و األم له تمثل الفنان أن لنا بین الموضوع هذا و ترضعه الذ� الجدید �مولودها األم لهفة

 ارت�اطهم عن دائما �عبرون  الذین اآل�اء و الفنانین من �ثیر و االبنة و الزوجة و األخت

 الطمأنینة و العزل إلى �میل هو توجه أن عنه معروف و أشعارهم و لوحاتهم في �المرأة

 . حواء و ادم خل� من مستمدة
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 :اللوحة السادسة

  الفني

  الدین نصر دواد�

 الشفاف�ة

 2017  : اللوحة

 القماش على الز�ت: المستعملة

  سر�الیي

  سم 30/120 

اللوحة السادسة -1-6

الفني الجانب 1/

دواد� : الفنان اسم

الشفاف�ة: اللوحة عنوان

اللوحة انجاز تار�خ

المستعملة التقن�ة

سر�الیي: األسلوب

 30/120:م الحج
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 لصاحبها ملك: اللوحة تواجد م�ان

 :الم�ادئ في تكو�ن العمل الفني/2

 الكتلة:  

 ال�شر�ة األش�ال في ومتمثل حسنا توز�عا التش�یل�ة العناصر وزع قد الفنان أن نر�   

 .مح�ما �ان األ�عاد تقس�م في حتى وخطو� ، واأللوان األرض وسطح والعالقات

 األلوان : 

 في �انت والتي المختلفة �ق�مه األزرق  اللون  هو هذه اللوحة في الغالب اللون  أن نالح�

 . عمقها أوفي اللوحة أعلى

  التوازن :  

 جمال�ة عنه نتج فضائها اتزان إلى  أد� اللوحة اللوحة هذه في التش�یل�ة عناصر توز�ع

 .الموضوع إبراز على ذلك في ساعده ،مما فضائ�ة

 والتضاد االنسجام: 

 رؤ�ة وأعطى وتضاد انسجام عنها نتج الذ� الفنان طرف من األلوان تعدد في تح�م �ان

 . اللوحة هاته في اللون�ة داللة في عل�ه نتطرق  وهذا وقراءتها تحلیلها خالل من أخر� 

 اللوحة: 
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 العناصر في تمثلت التي اللوحة هاته في موجودة التش�یل�ة العناصر �أن القول �م�ن

 عنصر نر�  لم �حیث واحدة وحدة الفنان بیها حق� التي والفراغات وخ� واأللوان ال�شر�ة

 أخر عال محایدة جهة في وحدا تش�ل�ا

 الش�ل: 

 قد الفنان أن نجد جیدا ال�صر ثبتنا وٕاذا  فیها، موجودة األش�ال تعدد اللوحة لهذه  

 ،أما الرجل رأس ش�ل منها خرج التي األرض ف�ه نجد األول فال�عد أ�عاد أر�عة إلى قسمها

 من مجموعة �ذلك �ه الثالث وال�عد ال�سار، إلى الرأس هذا حر�ة ف�ه یتم الثاني ال�عد

 . اإلمرأة وجه ف�ه نر�  الرا�ع ال�عد أما الصغیر ال�شر�  ورأس عالقات

 األلوان:  

 عن�ة اللوحة هذه في األلوان ناح�ة من �ذلك دواد� الدین نصر الفنان أن نر�   

 و التضادات التكامالت من مجموعة لنا ینتج بینها ومن اللوحة فضاء في منتشرة �األلوان

 ناتج �ارد حار تضاد والبرتقالي، وتضادین األزرق  اللون  بین التكامل ذلك فنالح� اللون�ة

 �عض في موجود فاتح قاتم التضاد و�ذلك اللوحة في الموجودة وال�اردة الحارة األلوان عن

 األكاد�م�ة الفنان براعة عال یدل فإنما دل إن ، وهذا والفاتح الداكن ازرق  مثل األلوان ق�م

  .اللوحة واتساع

 الملمس:  
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 ، وذ�رنا التلو�ن في المستعملة الخامة اثر عن ناتج وهذا خشن اللوحة هذه ملمس  

 الذ� الملمسي تأثیر إلى �النس�ة ، وهذا القماش على الز�ت�ة األلوان استعمل الفنان أن

 �ذلك انه نقول فإننا �العین الرؤ�ة عن الناتج االنفعالي الملمس الید،أما طر�� عن ��ون 

 . العمل هذا في السائدة الط�قات لتعدد وذلك خشن

 العم�: 

 الحارة األلوان عن وناتج اللوني منظور خالل من �العم� �حس أن للمتلقي �م�ن  

 الرا�ع ال�عد في ال�اردة وأللوان األول ال�عد في الحارة األلوان الفنان فاستعمل وال�اردة

 خالل من اللوحة، هذه في وموضوعیته الفنان براعة لنا یؤ�د ما وهذا اللوحة عم� إلظهار

 الجوانب حسب تتالشى العناصر مختلف �انت فقد) الهوائي (اللوني منظور قواعد تطبی�

 .فیها وجودةمال
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ان الق�مة الجمال�ة في الفن تتضح من خالل انا  إلى نافي ختام هذا ال�حث توصل  

تلك التي �ع�شها الفنان وتأثره .الذ� �عبر عن تجر�ة الجمال�ة  األصیل إبداع والفني هالعمل 

�أنما� ومعاییر مختلفة وقدرته على تفاعل مع هذه العناصر من ثم یتم الح�م على الق�مة 

الفن على اختالفه في نفس�ة المتلقي ق�ما ال �ستط�ع  أسستعتبر احد ، حیث في العمل الفني

 واالتصال في العمل الفني تلعب دور تواصل إلیهاغیره الوصول 

في توظیف  أساسيعنصر  برتتعیبنى العمل الفني على م�ونات اللوحة التي   

خ� وصل بین الفنان واللوحة والعمل والفني  �اعت�ارها أخر� موضوع العمل الفني وهي 

الوحدة التنوع (ومن بین هذه العناصر الم�ونة للعمل الفني . الفني اإلنتاجوالمتذوق لهذا 

نقدم دراسة �صر�ة  أوتفسیر  أوو�هذه العناصر نستط�ع تحلیل .....)� الملمس المساحةالخ

ق�مة جمال�ة ایجاب�ة للعمل الفني والتي تكمن  أضفناون�ون قد . شاملة نحو هذا العمل الفني

 .وٕادراكهق�مته في مد� تذوقه 

�المدرسة الغر��ة في  �الغالمعاصرة �الجزائر و�ان لها تأثیر  التش�یلةبرزت الحر�ة   

التأثر�ة الرمز�ة  ةالواقع�( و�ان لهذه الحر�ة المعاصرة اتجاهات فن�ة حدیثة منها  ،الفن

 . الفني واقعي أسلو�هم�ان  فنانینالى بروز  أد� مما ...) ةالتكعیب�

واتجاهات بل  و أسالیبالمعاصرة عند فنانین  التش�یلةظهور الحر�ة حیث لم یتوقف   

جماعة (ظهرت في القرن العشر�ن من بینها  أخر� جماعات فن�ة مختلفة هي  توجب تكو�ن
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التي مازلت حاضرة في المظاهرات الثقاف�ة الى ) الحضور� الص�اغین مسك الغنائم  األوشام

 . یومنا هذا

المعاصر في الفن التش�لي  نالجزائر�یمبدعین  فنانین�عتبر الفنان ناصر دواد� من   

التي معظمها تعبر عن تفاصیل التي عشها حیث  أعمالهله �صمة جمال�ة في .الجزائر� 

 .في رسوماته أكر�ل�ك ألوان هاستعمالتأثر �المدرسة الواقع�ة احد رواد المدرسة السر�ال�ة 

جتمع نجد �عض لوحات للفنان ناصر دواد� تعبر عن الق�مة الجمال�ة للمرآة في الم  

في تعاطف والحنان والرحمة  وزوجها أطفالهاوخاصة بین  األسر�ةودورها في تقو�ة العالقات 

و ة  األم واألخت األختوتمثل له  عالمجتموهو ما عبر عن المرآة �أنها نواة . ..والمودة

في �ونها تحق� تناغم وجمال في العمل الفني او انها  أهم�ةللموس�قى  أعطى�ما الزوجة، 

 . بجانب نفسي ارت�احي لإلنسانتمد 

ان ��ون هذا الجهد المتواضع مساهم في دراسة الق�م الجمال�ة التي تبنى  أتمنى�ما   

 . على عناصر تكو�ن العمل الفني
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  :ملخص - 

تهدف دراستنا إلى التطرق لجمال�ة التش�یل الفني من خالل الق�م ال�صر�ة و التش�یل�ة المستوحاة   

من بین أهم " ناصر الدین دواد�"في أعمال الفن التش�یلي الجزائر�، إن االهتمام �موضوع أعمال الفنان 

التجارب التش�یل�ة المحل�ة وعل�ه فقد تم اخت�اره �عینة للدراسة و تحلیل جزء من أعماله، ومن خالل أوجه 

دراستنا هاته سنحاول الكشف عن مقومات اللوحة التش�یل�ة الجزائر�ة اعتمادا على توجه الفنان و ف�ره 

  .في لوحات فن�ة معبرة اآلخرالفني الذ� یترجمه هو 

  .الجزائر - ناصر الدین دواد� - الق�م الجمال�ة - الفن التش�یلي :الكلمات المفتاح�ة* 

Summary: 

 Our study aims to address the aesthetics of the composition through visual 

and plastic values inspired in the works of Algerian fine art, the interest in the 

subject of the works of the artist "Nasser Eddine Daoudi" is one of the most 

important aspects of local plastic experiments and therefore has been chosen as a 

sample of the study and analysis of part of his works, and through our study this 

we will try to reveal the elements of the Algerian painting based on the 

orientation of the artist and his artistic idea, which he also translates in 

expressive paintings. 

* Keywords: Fine Art - Aesthetic Values - Nasser Eddine Daoudi - Algeria. 

résumé: 

 Notre étude vise à aborder l’esthétique de la composition à travers des 

valeurs visuelles et plastiques inspirées des œuvres des beaux-arts algériens, 

l’intérêt pour le sujet des œuvres de l’artiste « Nasser Eddine Daoudi» est l’un 

des aspects les plus importants des expériences plastiques locales et a donc été 

choisi comme échantillon de l’étude et de l’analyse d’une partie de ses œuvres, 

et à travers notre étude, nous allons essayer de révéler les éléments de la 

peinture algérienne en fonction de l’orientation de l’artiste et de son idée 

artistique, qu’il traduit également dans des peintures expressives. 

* Mots-clés : Beaux-Arts - Valeurs Esthétiques - Nasser al-Din Dawadi - 

Algérie. 


